Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 8.8. 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. Vodovod a kanalizace
2. Nabídky na renovaci dveří v budově OÚ
3. Včelstva v Líšné
4. Obecní les
5. Práce v obci
6. Zapisovatel volební komise
7. Střet zájmů
8. Různé

K bodu 1.






Úpravna vody
Proběhla instalace nových vodoměrů s čítačem impulzů, aby se předešlo
zakalování vody při rychlém úbytku vody. Celkově za cca 28 000,-Kč.
Čerpací stanice
Přestalo fungovat jedno ze dvou čerpadel, které se poté odvezlo do VaK Beroun,
aby se opravilo. Oprava stála cca 50 000,-Kč.
Vrt
Byl osloven p. Urbanec ohledně nacenění instalace elektronického hlídání hladiny
vody ve vrtu. Rovněž bude v budoucnu třeba tlakovou vodou propláchnout
vodovodní potrubí z vrtu do vodárny.
Dotaz ze SFŽP
Na základě dotazu byla zjišťována skutečná situace ohledně výše vodného a
stočného. Bylo zjištěno, že firma VaK Beroun udělala chybu v tabulkách, které se
posílají na MŽP. Chyba byla nalezena a situace se vysvětlila.

Zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 2.
Oslovení dodavatelé podali následující nabídku na renovaci interiérových dveří v budově OÚ:
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Firma Portas – polep folií – 190 000,-Kč
P. Pelikán – obroušení, vykytování a nový lak – 140 000,-Kč
Firma Portas p.Šustr – polep folií – 170 000,-Kč
P. Bůcha – polep folií, jen dveře bez zárubní – 64 000,-Kč

Zastupitelé si vybrali nabídku pana Pelikána, který provádí klasické truhlářské práce.
Všichni zastupitelé schválili renovaci dveří od p. Pelikána. (7 pro, 0 proti).

K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o dodání osvědčení o zdraví včelstev p. Anýže.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 4.
Zástupci firmy Lesospol,s.r.o. byl osloven p. Huml, který provádí rizikové kácení stromů, aby dodal
nabídku na poražení několika vzrostlých buků v lokalitě na „Sádku“, které ohrožují bezpečnost
provozu na komunikaci. Na místě byl přítomen p. Myslivec z firmy Lesospol, pí. Nováková za obec a
pan Huml. Cena by se předběžně měla pohybovat kolem 20 000,-Kč a provedeno bude snad v září.

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 5.






Hřbitovní brána – betonová stříška praská. Kvůli nejlepšímu řešení byla oslovena
restaurátorka pí. Jahodová, která navrhuje oplechovat Cu plechem. Bude tedy osloven klempíř
p. Zbahna o cenovou nabídku.
Chodník kolem hřbitovní zdi – místo stávajícího jílu je třeba položit žulové kostky. Bude
osloven p. Bělohlávek.
Pomník padlým před kostelem – třeba opravit prasklý roh betonového soklu.
Pergola před hospodou – natírání provádí brigádně Luboš Adi

Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
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K bodu 6.
Jako zapisovatelka volební komise k volbám, které proběhnou 5. a 6. října 2018 byla jmenována
Monika Mudrová.
Všichni zastupitelé schválili volbu zapisovatele volební komise. (7 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Starosta seznámil zastupitele se zákonnou povinností starosty a místostarosty online vyplnit
formulář o střetu zájmů.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

K bodu 8.






Plot u úpravny vody – nahlášena pojistná událost. Prozatím se čeká na vyrozumnění
od pojišťovny, aby bylo možné opravit.
Vlhkost na stropě podkrovního bytu č.p. 25 – třeba znovu zaurgovat p. Tučka, aby se
podíval na netěsnosti ve střeše
Přípojka vody pro krám – Ing. Mudrová připomíná, že by bylo dobré pokusit se najít
přívod vody, který nemá známou lokalizaci.
Neckyáda – obec opět věnuje na akci prase na gril.
Loučení s prázdninami – akce proběhne 1.9. 2018 na hřišti od 14 hodin.

Zastupitelé vzali informace na vědomí.

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 8.8.2018
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