Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 10.2.2016
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. Hospodaření Lesospolu
2. Obecní audit
3. Český svaz ochránců přírody
4. Obecní byty
5. Jednání s církví
6. Různé
K bodu 1.
Libor Myslivec seznámil zastupitele s hospodařením firmy Lesospol v obecních lesích za
rok 2015 a rovněž představil kalkulaci hospodaření na rok 2016. Skutečné tržby v roce 2015
činily 3 634 100,- Kč a skutečné náklady 1 580 665,- Kč. Skutečný zisk pro obec
z hospodaření v obecních lesích tedy po odečtu 15 % pro firmu Lesospol činil 1 745 420,- Kč.
P. Myslivec informoval zastupitele o nutnosti vyrobit nový Hospodářský plán v hodnotě
zhruba 160 000,- Kč (je možno financovat z dotací MZe).
Dále požádal zastupitele o možnost rozdělit doplatek obci na polovinu se splatností do konce
června 2016.
Zastupitelé schválili rozdělení a splatnost doplatku obci i hospodaření v obecních lesích za
rok 2015 a plán na rok 2016. (7 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta informoval zastupitele doručeném oznámení s datem obecního auditu 3.5. 2016.
Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s doručenou žádostí Českého svazu ochránců přírody o
příspěvek na činnost. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 4000,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili výši příspěvku ČSOP. (7 pro, 0 proti).
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K bodu 4.
Starosta oznámil zastupitelům, že pí Hrachová stále pracuje na znaleckém posudku výše
nájemného obecních bytů. Jakmile bude toto hotové, bude se zastupitelstvo zabývat změnou
výše nájemného v obecních bytech.
Všichni zastupitelé vzali tyto informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem korespondence, kterou si vyměnil se zástupcem
církve, v jejímž majetku jsou pozemky po paní Habáskové i kostel sv. Petra a Pavla. Starosta
ve svém dopise žádal o reakci na již předchozí korespondenci, v které obec nabízela dvě
možnosti řešení situace. Z odpovědi církve vyplívá, že její zástupci jsou mezi sebou nejednotní
a zatím tedy žádné závazné stanovisko nevydají.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (7 pro, 0 proti).

K bodu 6.
Kanalizace
Starosta informoval zastupitele o probíhající zkoušce těsnosti kanalizace. Najatá firma zjišťuje,
zda a případně kudy se mohou do odpadního potrubí dostávat hmotné nečistoty, které poškozují
vybavení ČOV. Pokud bude zjištěno nepovolené napojení povrchových, dešťových a jiných
odpadů, budou náklady na tato zjištění vymáhána od majitele pozemku, na kterém
k nepovolenému napojení do kanalizace došlo.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Dětský maškarní bál
Dětské maškarní se uskuteční 27.2. 2016 od 16 hodin na sále našeho hostince. Pí. Hurtová žádá
o příspěvek na pořádání akce ve výši 4000,- Kč.
Všichni zastupitelé schválili 4000,- Kč na pořádání dětského maškarního bálu.(7 pro, 0
proti).

Rozpočtové opatření č.11/2015
Ing. Mudrová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č 11/2015.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č 11/2015. (7 pro, 0 proti).
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Kontejner na velkoobjemový odpad
Ing. Arch. Roland Vančó navrhl tento kontejner z obce buď zcela odstranit, nebo někam
přemístit. Důvodem jeho návrhu je narušení estetického rázu horní návsi. Po proběhnuvší
diskuzi se zastupitelé shodli, že kontejner zcela zlikvidovat by nebylo moudré a že by řešením
mohlo být vytvoření projektu na společné umístění velkého kontejneru s menšími na tříděný
odpad někde na pozemku u budovy OÚ.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (7 pro, 0 proti).

Zapsala: Kamila Nováková

Ověřil: Hurtová Jana
Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 10.2.2016
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