Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 13.9.2017
Přítomni: Kovanda, Mudra, Hurtová, Mudrová, Vančó Kiszka, Valenta
Omluveni: Nováková
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele p.
Kovandu a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Mudru.
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 6 pro, 0 proti)

Program:
1. Kontrola výkonu samostatné působnosti
2. Výměna vodoměrů, SFŽP
3. PSOV PK – dotace na vytápění čp. 25
4. Webové stránky obce
5. Katastr. úřad pro PK – kupní smlouvy
6. Rozpočtové opatření č.6/2017
7. Různé
K bodu 1.
Starosta seznámil zastupitele s obsahem protokolu o kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Líšná kontrolním orgánem MV. Po zahájení kontroly přistoupil
kontrolní orgán ke kontrole:
A, fungování orgánů obce:
1, dodržování postupu při naplňování ustanovení § 92 až § 96 zákona o obcích – nebylo
zjištěno porušení ustanovení
2, zřízení a složení výborů zastupitelstva obce – obec splnila všechny povinnosti
B, nakládání s nemovitým majetkem obce – obec porušila ustanovení § 41 odst. 1 věta první
zákona o obcích, protože smlouva o pronájmu hostince nebyla opatřena doložkou potvrzující
splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru
C, vytváření podmínek pro naplňování práv občanů obce – obec postupovala v souladu
s ustanovením
D, ostatní povinnosti na úseku samostatné působnosti:
1, evidence právních předpisů obce a dostupnost dalších právních předpisů či jiných
dokumentů – obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona o obcích z důvodu, že nevede
evidenci vydaných právních předpisů a dále porušila povinnost plynoucí z ustanovení § 12
odst. 6 věty první zákona o obcích, protože nezaslala obecně závaznou vyhlášku obce
neprodleně po dni jejího vyhlášení MV
2, dodržování postupu při naplňování ustanovení § 43 zákona o obcích – obec splnila
povinnost
3, dodržování postupu při vedení úřední desky dle ustanovení § 26 správního řádu – obec plní
povinnost
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E, plnění povinností stanovených INFZ – obci nevznikla povinnost postupovat dle ustanovení
§ 5 odst. 3 InfZ
1, obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ, protože nezveřejnila dokumenty způsobem
umožňujícím dálkový přístup
2, obec porušila ustanovení § 18 odst. 1 InfZ, když sice správně zpracovala výroční zprávu o
činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2016, ale nezveřejnila ji způsobem
umožňujícím dálkový přístup
Navrhovaná přijatá opatření k odstranění nedostatků (jakmile nové webové stránky dovolí):
- Neprodlené zavedení evidence právních předpisů obce
- Neprodleně zaslat OZV č.1-3/2017
- Neprodleně zveřejnit soubor povinně zveřejňovaných informací
- Neprodleně zveřejnit výroční zprávu o činnosti obce v oblasti poskytování informací
Zastupitelé schválili navrhovaná opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu
orgánů obce. (6 pro, 0 proti).

K bodu 2.
Starosta seznámil zastupitele s probíhající výměnou vodoměrů v obci zaměstnanci firmy
VAK Beroun. Dále zastupitele diskutovali o formě vratek rozdílu ceny vodného – po vyrovnání
poslední faktury se bude vracet.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele o tvorbě projektu k realizaci nového vytápění budovy krámu.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele, o tom, že webové stránky obce jsou ve výstavbě a nová verze
bude v brzké době spuštěna.
Zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele, že objednal geodetické zaměření jako soukromá osoba na své
pozemky a při té příležitosti nechal pro obec zaměřit pozemky určené k prodeji. Platby za
služby půjdou rozděleně za vlastníky pozemků. Rovněž je objednána územní studie pro dotčené
pozemky.
Všichni zastupitelé schvalují objednání geodetických služeb. (6 pro, 0 proti).
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K bodu 6.
Starosta informoval o nutnosti přijetí rozpočtové opatření č.6/2017. Na straně příjmů je částka
270 000,- Kč (jedná se o příjem z DPH, stočného atd.) a na straně výdajů je 64 906,- Kč
(návštěva Mirakula, nákup dílů CASE, prořezání stromů, dřevo pro seniory atd.)
Všichni zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2017. (6 pro, 0 proti).

K bodu 7.
Informační schůzka
Starosta připomněl informační schůzku se zastupitelstvem v hostinci 15.9.2017 od 19 hodin.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Drakyáda
Pí. Hurtová žádá o příspěvek na Drakyádu 30.9. 2017 ve výši 4000,- Kč.
Všichni zastupitelé schvalují výši příspěvku. (7 pro, 0 proti).

Dětské hřiště – revize
Ing. Mudrová zmínila dotaz na revizi dětského hřiště. Starosta zajistí potřebné.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Rozpočet obce 2017
Starosta připomněl zastupitelům nutnost popřemýšlet o skladbě rozpočtu na příští rok.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Promítání pro děti
Ing. Mudrová navrhla možnost promítat filmy pro děti nebo dospělé na sále hostince.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Dlažba v budově OÚ
Ing. Vančó Kiszka informovala zastupitele o objednání vybrané dlažby.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).
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Článek
Ing. Mudrová informovala zastupitele o plánovaném článku do Zbirožska o líšeňské akci
„Loučení s prázdninami“.
Všichni zastupitelé vzali informaci na vědomí. (6 pro, 0 proti).

Ověřil: Hurtová Jana

Zapsal: Radek Kovanda

Mudra Přemysl

Kamila Nováková

Radek Kovanda

místostarosta

starosta

V Líšné 13.9.2017
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