Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 14. listopadu 2018
Přítomni: Kovanda, Mudra Jan, Mudra Př, Hurtová, Valenta, Boubínová, Bělohlávek
Omluveni:
Hosté: Mudrová J.
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele
p. Jana Mudru a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Mudru Př. .
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)

Program:
1. Obsazení jednotlivých výborů
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
3. Rozpočtové opatření č. 9
4. Administrativní zaměstnanec obecního úřadu
5. Dotace
6. Různé

K bodu 1.
Starosta požádal předsedy finančního a kontrolního výboru o obsazení jednotlivých výborů.
Dále jmenoval předsedy ostatních výborů a předal všem zastupitelům náplně činnosti.
Finanční výbor: předseda Pavel Bělohlávek, člen Ing. Jitka Mudrová, člen Jana Dolejší
Kontrolní výbor: předseda Tomáš Valenta, člen Bohumil Jansa, člen Václav Krásl
Výbor pro práci se složkami a občanské záležitosti: předseda Jana Hurtová
Výbor pro les a pořádek v obci: předseda Přemysl Mudra
Výbor pro sport, dětské aktivity a propagaci obce: předseda Ing. Petra Boubínová

Všichni zastupitelé schválili obsazení výborů a náplně činnosti. (7 pro, 0 proti)
K bodu 2.
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2019. Pro rok 2019 je navrhován
schodkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou rekonstrukce hostince a změna
vytápění v č. p. 25 - obecní prodejna a byt. Je vypracován projekt na rekonstrukci hostince za
14 mil. korun.
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Ing. Mudrová upozornila na značně vysokou částku za rekonstrukci hostince oproti částce
plánované na jednáních minulého zastupitelstva a na nedostatečné krytí schodku rozpočtu
peněžními prostředky na bankovním účtu obce. Navrhuje rekonstrukci rozdělit na etapy.
Jan Mudra upozornil na nutnost ponechat dostatečnou finanční rezervu pro provoz obce. Dle
předloženého rozpočtu dojde k úplnému vyčerpání finančních prostředků.
Zastupitelé navrhují upravit rozpočet o položky, které se nebudou realizovat v roce 2019. Poté
bude rozpočet vyvěšen na úřední desce a na příštím zasedání předložen ke schválení.
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 3.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením. Jedná se o navýšení vyplacených mezd
v roce 2019. Navýšení vzniklo mimo jiné vyplacením zákonného odchodného předchozí
místostarostky Ing. Novákové.
Všichni zastupitele schválili rozpočtové opatření. (7 pro, 0 proti)

K bodu 4.
Starosta informoval zastupitele o obsazení místa administrativní pracovnice obce, která bude
zaměstnaná na plný pracovní úvazek. Tato pracovnice se bude starat o veškeré administrativní
práce na obecním úřadě. Na tuto pozici nastupuje Ing. Boubínová
Název pracovní pozice: Referent společné státní správy a samosprávy
Platová třída 12.
Nástup: od 1. 12. 2018
Všichni zastupitele schválili Ing. Boubínovou jako zaměstnance úřadu a její platové zařazení.
(7 pro, 0 proti)

K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele o aktuální dotační výzvě z operačního programu životního
prostředí. Tato výzva se týká snížení energetické náročnosti budov a z této výzvy by bylo
možné čerpat finanční prostředky na změnu technologie vytápění obecní prodejny nebo
zateplení hostince. Dále informoval o programu stabilizace obnovy venkova.
Jan Mudra informoval zastupitele o aktuální dotační výzvě z Ministerstva pro místní rozvoj.
Tato výzva se týká např. obnovy místních komunikací, sportovní infrastruktury, budování
dětských hřišť, odpočinkových míst apod. Navrhl možnost získání dotace na rekonstrukci kabin
a sociálních zařízení na fotbalovém hřišti. Dále informoval o možnosti čerpání dotací
z operačního programu ŽP na zadržení vody v krajině a odpadové hospodářství.
Jan Mudra a Ing. Boubínová se zúčastní školení na dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
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4. prosince v Plzni.
Starosta navrhl, aby Ing. Boubínová získala více informací a zpracovala možné dotační výzvy.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.

K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele o ceně opravy plotu na úpravně vody po automobilové nehodě.
Oprava stála 21 000,- Kč a bude uhrazena pojišťovnou.
Dále byly určeny termíny konání jednotlivých akcí do konce roku:
Mikulášská nadílka a soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu se bude konat 8. prosince 2018
Vánoční strom bude osazen 28. listopadu, ozdobení zajistí p. Kovanda a p. Jan Mudra
Vánoční koncert se bude konat 23. prosince 2018, bude na něm účinkovat pěvecký soubor
Kantate z Rokycan
Paní Hurtová požádalo o peněžní prostředky na Mikuláškou nadílku a soutěž v částce 10 000,Kč.
Všichni zastupitelé schválili finanční prostředky na tyto akce. (7 pro, 0 proti)

Ověřil: Hurtová Jana

Zapsal: Jan Mudra

Mudra Přemysl

Jan Mudra
místostarosta

Radek Kovanda
starosta

V Líšné 18. listopadu 2018

3

