Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 12.9. 2018
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Nováková, Valenta, Vančó Kiszka
Omluveni:
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. Žádost SK Líšná
2. Revize dětského hřiště
3. Vodovod a kanalizace
4. Informace od Sdružení místních samospráv ČR
5. Různé

K bodu 1.
Zástupci SK Líšná žádají o sponzorský dar ve formě dvou nových pingpongových stolů
v hodnotě cca 15 000,- Kč/kus.
Všichni zastupitele schválili koupi nových stolů pro SK Líšná. (7 pro, 0 proti)
K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s výslednou zprávou o revizi dětského hřiště, která proběhla dne
9.8. 2018. Pan Kahuda shledal všechny dětské atrakce jako vyhovující, pouze upozornil na
potřebu kypření kačírku a udržování minimální vrstvy 30 cm po celé dopadové ploše.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 3.




Vrt
P. Urbanec nacenil instalaci elektronického hlídání hladiny vody ve vrtu na 7 252,vč. DPH. Při instalaci bude třeba tlakovou vodou propláchnout vodovodní potrubí
z vrtu do vodárny za pomoci najatého jeřábu a obecní cisterny.
Odečty vodoměrů
Starosta informoval zastupitele o nutnosti provést do konce září odečty vodoměrů
a určil p. Turka, Valentu a Mudru, aby odečty provedli.
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Zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o trestním oznámení, které podalo SMSO ČR na občana, který
systematicky žádal obce po celé republice o informace s úmyslem následného soudního řízení
v případě, že obce nebudou postupovat v souladu se Zákonem o poskytování informací.
SMSO ČR podalo na občana žalobu a následně se domluvili mimosoudně, s tím, že osoba
přislíbila, že ve své činnosti nebude dále pokračovat. Dále toto sdružení pořádá sbírku na
nejzadluženější obec v ČR – obec Prameny. Dluh ve výši zhruba 100 mil. Kč vznikl obci
špatným podnikatelským záměrem a SMSO ČR vybírá peníze od obcí na splacení tohoto
dluhu. Zastupitelé se shodli, že nemají dostatek informací o situaci, aby mohli na sbírku
přispět.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 5.


Pojistná událost
Oprava plotu na úpravně vody – o nastávajícím víkendu bude opraveno.



Oplocení pomníku
Oplocení pomníku bude demontováno a vnitřní prostor i podezdívka bude nově
dobetonována.



Pozemky v areálu Zbirožská,a.s.
V navržených smlouvách o odprodeji byly nalezeny nedostatky, takže bylo
napraveno, podepsáno a vloženo na Katastrální úřad k zápisu.



Drakyáda
Proběhne 13.10.2018 od 14 hodin na „Letišti“ pod vesnicí. Rozpočet akce
odhaduje pí. Hurtová na cca 3000,- Kč.



Renovace interiérových dveří v budově OÚ
Vybraná firma p. Pelikána začne s renovací během října.



Volební komise
OVK bude ve složení: zapisovatelka Monika Mudrová, členové pí. Hošková a p.
Mojžíš, předsedkyně Anna Hochmanová.
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Cesta na koupaliště
Ing. Mudrová připomněla nutnost upravit zarostlou cestu od kompostárny ke
koupališti.

Zastupitelé vzali informace na vědomí.

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 13.9.2018
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