ZÁPIS

č. 03/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 03. 2020 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Bělohlávek, P. Mudra, P. Boubínová
Nepřítomen - omluven:
Hosté:
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 7 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
Žádost o fin. příspěvek
Rozpočtové opatření č. 1.
Pasport komunikací
Nabídka projektových prací GOLDARCH
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/03/2020 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 pí. Petru Boubínovou, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu
Hurtovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 02/03/2020 bylo přijato.
Žádost o fin. příspěvek
Předsedající seznámil zastupitele s dalším postupem žádosti o finanční příspěvek pro Koloběh
života. Předsedající seznámil zastupitele, že po ověření informací k povinnostem vůči tomuto
spolku, je vhodné smlouvu s Koloběhem života uzavřít. Jedná se o 350,-/osoba/měsíc, která
využívá služeb spolku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pravidelný finanční příspěvek spolku Koloběh života na osobu/měsíc, která bude
využívat služeb spolku
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03/03/2020 bylo přijato.
Rozpočtové opatření č. 1.
Předsedající předložil zastupitelům pro informaci rozpočtové opatření viz příloha.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Pasport komunikací
Předsedající představil ZO dokument – Pasport komunikací, který vypracovala fa GOLDARCH pro
naši obec. Jsou zde definovány místní a účelové komunikace v majetku obce, které se nachází
v intravelánu obce a jeho blízkém okolí.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Nabídka projektových prací GOLDARCH
Fa GOLDARCH dále zaslala nabídku na projektové práce a inženýrských sítí na komunikace Letná –
nově zastavovaná lokalita – nabídka je 66 tis. bez DPH

Návrh usnesení:
ZO schvaluje nabídku na projektové práce a inženýrských sítí na komunikace Letná – nově
zastavovaná lokalita
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06/03/2020 bylo přijato.
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Různé
Přezkoumání hospodaření obce z PK proběhne 16. 3.
Návrh na vyřazení TV (hostinec) nefunkční, pořizovací cena 7 139,-, rok pořízení 2015
Informační schůzka 20. 3. V Hostinci
Brigáda – úklid obce – datum bude upřesněn, dle objednání zametacího vozu.
Předsedající seznámil ZO o proběhlé schůzce JDH Líšná a jejich potřeb pro doplnění výbavy
Kabiny SK Líšná – vymalování po skončení rekonstrukce zajistí SK.
9. Května – MÁJE
10. Května – den MATEK

KORONA:
Hasičský bál – organizace, případné zrušení bude dohodnuto po skončení zasedání ZO
v hostinci
Obecní zastupitelé budou kontrolovat dodržování nařízení vlády

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Zapsala 11. 3. 2020: Petra Boubínová
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