Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 9.8.2017
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. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2. Webové stránky obce
3. Pojištění jednotky SDH
4. Dluhy na poplatcích za minulá období
5. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s povinnostmi vyplývajícími z pořádání parlamentních voleb ve
dnech 20. - 21. října 2017. První povinností je stanovení počtu a sídla volebních okrsků. Okrsek
je stanoven jeden se sídlem v Líšné 39. Další povinností je stanovení členů volební komise.
Starosta stanoví 3 členy a zapisovatele.
Zastupitelé schválili navrhované parametry. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele se situací ohledně dlouhodobě nevyhovujícího a zastaralého
redakčního systému, který slouží k administraci webových stránek obce. Systém už je
nekompatibilní s novými webovými prohlížeči a momentálně již neumožňuje ukládat
dokumenty na elektronickou úřední desku. Starosta tedy navrhuje oslovit firmu, která se již
v minulosti na tvorbě stránek podílela – MK Web, aby vytvořila pro obec novější stránky, které
umožní snadnou administraci.
Všichni zastupitelé schválili oslovení této firmy s poptávkou. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o nabídce na pojištění jednotky SDH od Hasičské vzájemné
pojišťovny a.s. Cena je cca 300,- Kč na osobu a rok.
Zastupitelé schválili pojištění členů SDH. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o návrhu na zrušení dlužných částek za odpady u osob trvale
hlášených na ohlašovně. Ostatním dlužníkům navrhuje poslat upomínky.
Zastupitelé schválili zrušení dluhů těmto osobám. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Neckyáda
Starosta připomněl objednání prasete na gril na neckyádu.
Všichni zastupitelé schvalují zakoupení prasete na gril. (7 pro, 0 proti).

Sociální automobil
Pí. Hurtová vznesla dotaz na možnost využití sociálního automobilu ze Zbiroha pro odvoz
důchodců k lékaři apod. Starosta zkusí zjistit, jaké jsou v této věci možnosti.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Nová dlažba na OÚ
Ing. Arch. Vančó Kiszka seznámila zastupitele s doručenou cenovou nabídkou na novou dlažbu
v budově OÚ. Cena za materiál by měla být cca 62 000,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili objednání nové dlažby. (7 pro, 0 proti).

Kontejnery na tříděný odpad
Zastupitelé se dohodli, že vymění větší kontejnery od hřiště za menší kontejnery u budovy OÚ,
které jsou intenzivněji využívány.
Všichni 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 9.8.2017
2

3

