Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 9.11.2016
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Vančó Kiszka, Valenta
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí.
Novákovou a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)

Program:
1. Poplatky za odpad
2. Obecní hostinec
3. Rozpočet obce na rok 2017
4. Vodovod a kanalizace
5. Veřejné projednání ÚP
6. Kodexis
7. Schůze MR Zbirožsko
8. Různé
K bodu 1.
Starosta navrhuje zcela zrušit poplatky za odvoz komunálního odpadu pro všechny
občany Líšné. Pokud je legislativně možné, bude platné od roku 2017.
Zastupitelé schválili zrušení poplatků za odpady. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
A, Nájemce
Do termínu této schůze se zatím žádný nájemce nenalezl.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).
B, Projekt rekonstrukce
Starosta seznámil zastupitele s nutností vzdát se získané dotace na rekonstrukci krovu
z důvodu nedodané potřebné dokumentace a chybějícího stavebního povolení. Starosta na
základě těchto skutečností navrhuje vypovědět smlouvu Ing. Arch. Lorencové, která nedodala
práci v takové podobě a termínu, jak bylo dohodnuto. Navrhuje tedy nechat projekt dopracovat
touto firmou do fáze, která je určena smlouvou a obec ji již zaplatila a dále pokračovat
s kvalifikovaným projektantem.
Zastupitelé schválili vypovězení smlouvy Ing. Arch. Lorencové. (6 pro, 1 se zdržel).
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Dále starosta navrhuje na základě rady pracovníka stavebního úřadu stáhnout žádost o
stavební povolení pouze na základě projektu úpravy krovu a navrhuje zpracovat nejdříve
kompletní projekt rekonstrukce celého hostince a až na něj žádat stavební povolení.
Zastupitelé schválili stažení této žádosti o stavební povolení. (7 pro, 0 proti).

K bodu 3.
Zastupitelé prodiskutovali navrhovaný rozpočet obce na příští rok a po připomínkách
vytvořili kompletní návrh, který bude následně k dispozici na el. i fyzické úřední desce. Pokud
bude v této podobě bez námitek, bude schválen na příštím zasedání.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta seznámil zastupitele s nápadem p. Turka na efektivnější a finančně výhodnější
způsob čištění česel na ČOV.
P. Mudra seznámil zastupitele s provedením odečtu vodoměrů po celé vesnici. Dále
k tomuto tématu starosta upozornil, že příští rok bude třeba provést cejchování přecejchování
vodoměrů.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s plánovaným veřejným projednáním nového ÚP, které se
uskuteční v Rokycanech 16.12.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti Triana. Dále starosta
informoval o nutnosti prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce – dotace na ÚP,
která se díky opětovnému projednávání protáhla nad plánovaný termín.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele o vypovězení smlouvy na nájem softwaru Kodexis, který
používá především účetní. Obec dostala nabídku od jiné firmy, kterou přijala. Smlouva bude
uzavřena na 3 roky v ceně 18 150,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili uzavření nové smlouvy na tento program. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 7.
Starosta informoval zastupitele o plánované schůzi Mikroregionu Zbirožsko, které se v brzké
době zúčastní.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí.(7 pro, 0 proti).

K bodu 8.
Mikulášská
Pí. Hurtová informovala zastupitele o plánu uspořádat Mikulášskou nadílku 4.12.2016 od 15
hodin na sále místního hostince a zároveň požádala o příspěvek 7000,-Kč na její uspořádání.
Zastupitelé schválili žádost příspěvek na Mikulášskou nadílku pro děti. (7 pro, 0 proti).

Vánoční koncert
Vánoční koncert se uskuteční 23.12.2016 od 16,30 v kostele na návsi.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Informativní schůzka
Starosta připomněl zastupitelům informační schůzku se zastupitelstvem, která se uskuteční
v pátek 9.12.2016 od 19 hodin v místním hostinci „ Na návsi“.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 9.11.2016
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