Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného dne
11. 10. 2017
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Valenta, Vančó Kiszka
Omluvena: Nováková
R. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele pí
Mudrovou a ověřovatele zápisu pí Hurtovou a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni: 7 pro, 0 proti)
Program:
1. Dokončení kontroly působnosti obce
2. Podání námitky proti pokynu MZe – těžba v lese
3. Výměna vodoměrů
4. Rekonstrukce topení v obchodě č.p. 25
5. Rekonstrukce hostince č.p. 32
6. Různé
Ad 1.
- byla doručena žádost o doplnění některých dokumentů – během týdne od 2.
do 6. 10. 2017 provedla ing. Nováková
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad 2.
- Ministerstvo Zemědělství ČR vydalo Veřejnou vyhláškou Návrh opatření
obecné povahy, kterým nařizuje ve smrkových a borových porostech
zastavení jiných než nahodilých těžeb v období od 1. 11. 2017 do
31. 12. 2017 a zpracování takových těžeb od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018
- námitky bylo možné odeslat do 14. 10. 2017 – za obec Líšná sestavil námitku
odborný lesní hospodář ing. Vlček spolu se starostou R. Kovandou, poté byla
odeslána datovou schránkou dne 9. 10. 2017
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad. 3.
- proběhla 1. etapa výměny vodoměrů – došla faktura na 50 ks vodoměrů a
provedené práce celkem za Kč 63 099,-- obec bude vlastnit druhou sadu vodoměrů, která se bude instalovat zpět při
příští kalibraci vodoměrů – cca za 5 let
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad. 4.
- podána žádost o stavební povolení na MěÚ Zbiroh
- do 31. 10. 2017 by měla být podepsána smlouva o dotaci s KÚPK – stavební
povolení musí být přiloženo
- projektanti APEK PRAHA + GEOSAN – jejich rozpočet na celkovou
rekonstrukci topení v č.p. 25 činí Kč 1 409 000,-- bez DPH
- starosta R. Kovanda nechá projekt ocenit dalšími firmami
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Ad. 5.

-

ing. Holub dodal vysvětlení k minulému návrhu
pokud to bude možné, chceme ještě do projektu zapracovat: podsklepení
pódia; přístavek pro toalety zvětšovat do délky nikoli do šířky; schodiště do
podkroví uvnitř budovy; kuchyni nezvětšovat

Všichni zastupitelé schvalují zadání dalších požadavků do projektu na
rekonstrukci hostince (6 pro, 0 proti)
Ad. 6
Oprava kontejneru u hřbitova – je hotovo, dovoz opraveného kontejneru spojit
s vyvezením plného kontejneru u hasičárny
- kontejnery nyní vyváží firma Škvára, Kotopeky – poptat ZBIROŽSKOU a.s.,
abychom využili kratší dojezdové vzdálenosti
Přítomní zastupitelé vzali informaci na vědomí a schvalují navázání spolupráce se
ZBIROŽSKOU a.s. (5 pro, 1 se zdržel)
Úprava autobusových linek Líšná-Zbiroh a zpět
- na obecní úřad byla doručena žádost občanů o úpravu některých
autobusových linek ze Zbiroha do Líšné
- po diskusi o potřebách žáků základní školy a potřebách ostatních místních
občanů, kteří spojů využívají, byl starosta R. Kovanda pověřen, aby začal
jednat s KÚPK o možné úpravě spojů
Všichni přítomní zastupitelé schvalují zahájení jednání s KÚPK o úpravě
autobusových linek (6 pro, 0 proti)
Sociální automobil města Zbiroh
- starosta R. Kovanda se pokusí domluvit na využívání tohoto automobilu se
starostkou města Zbiroh Mgr. Šístkovou
- pokud k dohodě nedojde, pak se pokusí starosta domluvit s firmou Hrouda,
aby na zavolání posílal mikrobus (alespoň na cesty ze Zbiroha v 11 hodin
dopoledne)
Všichni přítomní zastupitelé schvalují zahájení jednání s MěÚ Zbiroh případně
s firmou Hrouda (6 pro, 0 proti)
Dlažba v chodbách obecního úřadu
- ing. Vančó Kishka zajistí dopravu a firmu pro pokládku vybrané dlažby,
která má být připravena k odběru během týdne od 16. do 20. 10. 2017
Přítomní zastupitelé pověřují ing. arch. Vančó Kishku, aby zajistila dokončení celé
akce (6 pro, 0 proti)
Katastr nemovitostí
- na OÚ byla doručena informace o digitalizaci v k.ú. Líšná – došlo k upřesnění
výměr některých obecních pozemků = musí být provedeny změny v evidenci
majetku obce a upravena věcná břemena týkající se kanalizačních a
vodovodních řadů
- byl podán návrh na vklad kupní smlouvy na zbytek cesty k ČOV – prodávající
ZBIROŽSKÁ a.s., kupující Obec Líšná
Přítomní zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Žádost SK Líšná
- prostřednictvím p. Veselého podala SK Líšná žádost o dotaci na činnost
- p. Veselý předložil ke kontrole pokladní knihu SK Líšná
- navržena dotace Kč 20 000,--, pokud bude pokladní kniha SK Líšná
v pořádku
Všichni přítomní zastupitelé schvalují dotaci SK Líšná (6 pro, 0 proti)
Odměny zastupitelů
- podle nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků, které nabyde účinnosti dne 1. ledna 2018,
si zastupitelé schvalují odměny v maximální výši podle přílohy výše
uvedeného nařízení vlády
Přítomní zastupitelé schvalují výši odměn pro rok 2018 (6 pro, 0 proti)
Revize dětského hřiště v Líšné
- proběhne v roce 2018 ve stejném termínu jako revize dětského hřiště v MŠ
Zbiroh
Přítomní zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Informace o nařízení EK o ochraně osobních údajů – GDPR
- J. Mudrová seznámila zastupitele s nařízením Evropské komise o ochraně
osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost 25. 5. 2018
- vyplynou z něj některé povinnosti pro obce, počkáme, zda Úřad pro ochranu
osobních údajů vydá nějaké metodiky
Přítomní zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Lampiónový průvod
- pí Hurtová požádala o Kč 2 000,-- na uskutečnění již tradičního
lampionového průvodu, který se bude konat 28. 10. 2017
Zastupitelé schvalují výši příspěvku na lampionový průvod (6 pro, 0 proti)

Zapsala: Jitka Mudrová
Ověřil: Hurtová Jana
Radek Kovanda
starosta

V Líšné 17. října 2017

Mudra Přemysl

