ZÁPIS

č. 2/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 2. 2020 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná
Přítomni: R. Kovanda J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Bělohlávek, P. Mudra
Nepřítomen - omluven: P. Boubínová
Hosté: J. Mudrová, L. Myslivec
Zahájení
Jednání zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) zahájil a řídil starosta obce pan Radek Kovanda (dále jen
předsedající“). V úvodu přivítal přítomné. Předsedající na základě prezenční listiny přítomných členů
zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a tím je zastupitelstvo
obce usnášení schopné.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
po dobu stanovenou zákonem (příloha č. 2)
Předsedající seznámil ZO s programem a doplnil body programu.
Program jednání:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření v lese – výsledek hospodaření Lesospolu
Žádost o finanční příspěvek Chovatelé Terešov
Žádost o finanční příspěvek ZS ČSOP Rokycany
Žádost o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených MO Hořovice
Žádost o spolupráci pečovatelské služby Koloběh života
Nákup defibrilátoru
Dotace
Rozpočtové opatření
Dětský maškarní ples
Kontrola finančního výboru
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2020 bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Přemysl Mudra a pí. Jana Hurtová
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO určuje zapisovatelem p. Jana Mudru, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu Hurtovou
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2/2020 bylo přijato.
Hospodaření v lese – výsledek hospodaření Lesospolu
Předsedající přivítal zástupce firmy Lesospol, pana Libora Myslivce a předal mu slovo. Pan L.
Myslivec seznámil zastupitele s hospodařením v obecních lesích za uplynulý rok 2019. V uplynulém
roce nadále trvala špatná situace s prodejem dřeva z důvodů kůrovcové kalamity. V obecních
lesích je situace s kůrovcem lepší než v jiných oblastech republiky. Cena za dřevo nadále klesá a
prohlubují se problémy s odbytem. I z těchto důvodů se snižuje roční těžba. Za rok 2019 bylo
celkem vytěženo 1875 m3.
Skutečný výsledek za rok 2019:
531 713,Z toho pro obec Líšná:
451 956,Již vyplacená záloha:
65 008,Doplatek:
386 948,P. Myslivec dále informoval ohledně situace na letošní rok. Je zažádáno o dotaci „ na nízkou
výkupní cenu dřeva“ Je zažádáno o částku cca 360 000,- Kč. Dále informoval o větrné kalamitě na
začátku února způsobená vichřicí Sabine. Celkem spadlo cca 500 m3. Je nahlášená pojistná událost
na částku 180 000,-. Poté předložil zastupitelstvu obce návrh dodatku č. 21 k nájemní smlouvě, ve
které jsou zohledněny faktory ovlivňující hospodaření v obecních lesích.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh dodatku č. 21 k nájemní smlouvě
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 3/2/2020 bylo přijato.
Žádost o finanční příspěvek Chovatelé Terešov
Předsedající seznámil zastupitele s došlou žádostí o finanční příspěvek spolku „Chovatelé Terešov“.
Členem tohoto spolku je jeden obyvatel obce. V minulých letech již bylo přispíváno částkou 1 000,Kč/rok. Zastupitelé se dohodli na částce 1 000,- Kč i pro tento rok.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Chovatelům Terešov v částce 1 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2020 bylo přijato.

Žádost o finanční příspěvek ZS ČSOP Rokycany
Předsedající seznámil zastupitele s došlou žádostí o finanční příspěvek ZS ČSOP Rokycany. Členem
tohoto sdružení je p. Moulis, s kterým obec spolupracuje při pořádání různých akcí např. pro
přednášky o sokolnictví, lovu zvěře apod. Zastupitelé se dohodli na částce 4 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ZS ČSOP Rokycany v částce 4 000,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/2/2020 bylo přijato
Žádost o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených MO Hořovice
Předsedající seznámil zastupitele s došlou žádostí o finanční příspěvek Svazu tělesně postižených
MO Hořovice. Tento svaz operuje na okrese Beroun. Žádostí tohoto typu je stále více. Zastupitelé
se dohodli této žádosti nevyhovět z důvodu, že tento spolek nepůsobí v našem regionu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku SVTP MO Hořovice
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2/2020 bylo přijato
Žádost o spolupráci pečovatelské služby Koloběh života
Předsedající seznámil zastupitele s došlou žádostí pečovatelské služby Koloběh života. Jedná se o
žádost na uzavření smlouvy mezi obcí a společností Koloběh života na poskytování pečovatelských
služeb pro občany obce ve výši 350,- Kč za měsíc za 1 občana. V současné době je poskytována
tato pečovatelská služba pro jednoho občana. V loňském roce jsme této společnosti již poskytovali
finanční dar na nákup automobilu. Na tuto službu je údajně možné získat dotaci z PK na
spolufinancování. Zastupitelé se dohodli, že je potřeba získat více informací od paní Kotvové
z Koloběhu života a pan Mudra prověří u PK zda je skutečně možné čerpat dotace.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Nákup defibrilátoru
Předsedající seznámil zastupitele o uvažovaném nákupu zdravotnického zařízení – defibrilátoru.
Paní Boubínová poptala cenovou nabídku a poskytnutí informací ohledně nákupu u Mudr. Svitáka.
Mudr. Sviták na schůzce, které se zúčastnil p. Kovanda, p. Mudra a paní Boubínová, vysvětlil
činnost tohoto zařízení a především možnost zajištění rychlého dosahu zdravotní pomoci v případě
zástavy srdce. V naší obci je dojezdová vzdálenost RZS velká a toto zařízení by pomohlo k zajištění
zdravotní pomoci již před příjezdem RZS. Zařízení může obsluhovat kdokoliv a obsluha je intuitivní
a Mudr. Sviták nabízí pro obec zajištění proškolení k obsluze i o poskytování zdravotní pomoci.
Informaci o dostupnosti zařízení v obci má i integrovaný záchranný systém a telefonicky navede
volajícího o pomoc. P. Mudra informoval, že je možné na nákup čerpat dotaci z nadace ČEZ. Tento
nákup se musí uskutečnit až po podání žádosti. Zastupitelé se dohodli, že je nutné vyřešit umístění
a přístupnost defibrilátoru. Cenová nabídka je na částku 51 840,- Kč včetně DPH.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje pořízení defibrilátoru
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 7/2/2020 bylo přijato

Zdržel se: 0

Dotace
Předsedající seznámil zastupitele se stavem žádostí o poskytnutí dotací na jednotlivé akce:
Dotace na úsporu energií za SF ŽP pro rekonstrukci hostince a rekonstrukci vytápění místního
obchodu. Tuto žádost zpracovává paní Boubínová a nyní bude finalizována a v měsíci březnu bude
podána v nově vyhlášeném kole pro podávání žádostí.
Poté předal slovo p. Mudrovi, který zastupitele informoval o stavu dalších žádostí:
PSOV – dotace na místní komunikace – tato žádost byla podána na konci ledna. Je zažádáno o
částku 500 000,- Kč na vybudování nové komunikace na „Drahách“
Zachování prodejen v malých obcí – tato dotace je již vyhlášena. Příjem žádostí bude probíhat od
26.2. do 11.3. Budeme žádat o částku 50 000,- na elektrickou energii pro místní obchod. P. Mudra
prověří způsob vyčíslení nákladů a zajistí podání této žádosti.
Havarijní stavy – tato dotace ještě není vyhlášená. Předpokládaný termín je cca na konci března.
Tato dotace je pro řešení havarijních stavů nemovitostí v majetku obcí. Bude využita na hrazení
části nákladů krovu nad hostincem. P. starosta informoval, že již zde byl pán na další prohlídku
současného stavu a vydá nový posudek o havarijním stavu, který je nutné doložit k žádosti.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením č. 12/2019. Jedná se o konečné
dorovnání a přesun na správné účty pro uzavření účetního období 2019.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Dětský maškarní ples
Paní Hurtová informovala o konání dětského maškarního plesu, který se bude konat v sobotu
29. 2. 2020 od 15. hodin na sále místního hostince. Zároveň požádala o poskytnutí finanční částky
ve výši 5. 000,- Kč pro zajištění této akce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finanční částky 5 000,- Kč na dětský maškarní ples.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 8/2/2020 bylo přijato

Zdržel se: 0

Kontrola finančního výboru
Pan Bělohlávek informoval o proběhlé kontrole finančního výboru. Na základě kontroly byly
zjištěny nedobytné pohledávky ve výši 3 500,- Kč za odvoz z odpadů z minulých let a navrhuje tyto
nedobytné pohledávky odepsat. Dále informoval o dluhu za nájem hostince.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje účetní odepsání nedobytných pohledávek ve výši 3 500,- Kč a zaslání upomínky paní
Havlové k uhrazení dlužného nájmu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 9/2/2020 bylo přijato

Zdržel se: 0

Různé
Pan starosta informoval zastupitele o knize Rokycansko z nebe. Na tuto knihu obec přispívala finanční
částkou na zaplacení půl strany s informacemi o obci. Bohužel do této knihy se nedostali žádné letecké
fotografie Líšné.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Zapsal 1. března 2020:
Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 4. března 2020
Sejmuto:

Jan Mudra

