ZÁPIS

č. 03/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 3. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra
Nepřítomen - omluven:
Hosté: Libor 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 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.
Program jednání:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření v obecních lesích - Lesospol
Dopravní obslužnost
Přezkum hospodaření obce z Plzeňského kraje
Obecní rybníky
Palkovi – žádost o koupi pozemku
Rekonstrukce komunikace na Letné
Rekonstrukce hostince
Rozpočtové opatření
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/03/2021 bylo přijato.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu Hurtovou
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. 02/03/2021 bylo přijato.
Hospodaření v obecních lesích - Lesospol
Zástupce společnosti Lesospol pan Libor Myslivec seznámil zastupitele s činnostmi, které byly
realizovány v roce 2020 v obecních lesích, a dále pak seznámil zastupitele s hospodařením v roce
2020. Byla předložena tab. kalkulace nákladů a tržeb, kde jsou porovnány původně plánované a
skutečné náklady a tržby za hospodářský rok 2020.
Plánované náklady: 1 878 256,Plánované tržby:
2 000 000,Plánovaný výsledek: 121 744,Plánované zál.:
103 484,-

Skutečné náklady: 3 053 440,Skutečné tržby:
4 586 472,Skutečný výsledek: 1 533 032,Vyplacené zál.:
103 484,Doplatek:
1 199 593,Pan Libor Myslivec požádal o možnost rozdělení doplatku na dvě splátky,1. splátka bude vyplacena
nyní a druhá splátka bude vyplacena do konce června 2021 s výší splátek – 699 593Kč a 500 000Kč.
Dále pak pan Libor Myslivec předložil plánovanou kalkulaci tržeb a nákladů na rok 2021. Poté
předložil zastupitelstvu obce návrh dodatku č. 22 k nájemní smlouvě, ve které jsou zohledněny
faktory ovlivňující hospodaření v obecních lesích.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh dodatku č. 22 k nájemní smlouvě
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kovanda)
Usnesení č. 3/3/2021 bylo přijato.
Dopravní obslužnost
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy na dopravní obslužnost s PK, s výší příspěvku
na dopravu v celkové výši 6 336,-Kč
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Smlouvu na dopravní obslužnost s PK
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/3/2021 bylo přijato.

Přezkum hospodaření obce z Plzeňského kraje
Předsedající seznámil zastupitelstvo, že 2. 3. proběhl na úřadě obce Líšná přezkum hospodaření obce
pracovníky z Plzeňského kraje. Závěrem přezkumu hospodaření bylo zjištění méně závažné chyby a to
nezveřejnění smlouvy o dílo v zákonné lhůtě 14 dnů. Účetní obce uvedla, že bude vyvěšen návrh
Závěrečného účtu obce.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Obecní rybníky
Pan předsedající seznámil zastupitelé o doručené žádosti o příspěvek na revitalizaci přítoku „Rybníka
na Salaši“, žádost podal nájemce pan Ondřej Švehla. Revitalizace přítoku rybníka již byla započata, je
ale potřeba rozsáhlejších úprav než bylo původně zamýšleno a proto nájemce žádá o naši spoluúčast
jakožto vlastníka dané nemovitosti. Náklady nájemce odhaduje na 20 – 25tis. Korun českých. Tento
příspěvek bude vyplácen postupně proti pokladním dokladům či fakturám.
Dále pak pan předsedající seznámil zastupitele, že zamýšlené objednání projektu pro revitalizaci
rybníka na hřišti, bude přesunuto do příštích období.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek v max. výši 25tis. Korun českých na akci revitalizace přítoku „Rybníka na
Salaši“
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Valenta)
Usnesení č. 6/3/2021 bylo přijato.

Palkovi – žádost o koupi pozemku
Pan předsedající s odkazem na minulé zastupitelstvo zopakoval zastupitelům žádost od manželů
Palkových o koupi pozemku parc. č. 1022/1 v k. ú. Líšná o celkové výměře 27m². Tento pozemek je
připlocen k pozemku ve vlastnictví manželů Palkových a ti ho dlouhodobě využívají jako vlastní,
žádost je zdůvodněna narovnáním vlastnických vztahů. Náklady spojené s prodejem pozemku parc. č.
1022/1 v k. ú. Líšná u Zbiroha budou hrazeny kupujícím. Záměr prodeje pozemku byl řádně vyvěšen
na úřední desce obce Líšná a to dne 5. 2. 2021. Zastupitelstvo se shodlo na ceně 150Kč za m².

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku pozemku parc. č. 1022/1 v k. ú. Líšná o celkové výměře cca 27m² (dle
geometrického plánu) manželům Palkovým
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/3/2021 bylo přijato.

Rekonstrukce komunikace na Letné
Předsedající seznámil zastupitelstvo se započetím příprav realizace komunikace na Letné. Dne 11. 3.
dojde k předání staveniště a posléze začnou stavební práce. Zároveň starosta upozornil na možné
dočasné snížení komfortu užívání místních komunikací přilehlých ke staveništi a pravděpodobné vyšší
znečištění lokality bahnem ze staveniště, starosta zároveň žádá obyvatele o trpělivost.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitelé s dalšími změnovými listy týkající se změn ohledně slaboproudu, ozvučení
sálu, doplnění žaluzií či rolet na dálkové ovládání. Pan předsedající zastupitelé seznámil s možnostmi a
zastupitelstvo se shodlo, že není třeba aby byly osazovány žaluzie a rolety nyní, ale je třeba zachovat možnost
jejich osazení do budoucna v případě zájmu.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rozpočtové opatření
Petra Boubínová seznámila zastupitelé s rozpočtovým opatření č. 1

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Různé
Předsedající připomněl záměr vybudovat nové „mobilní podium“ primárně určené pro konání pouťi u sv. Petra
a Pavla. Zastupitelé mají do příštího zasedání promyslet možnosti.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:30

Zapsala: 10. 3. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 17. 03. 2021
Sejmuto:

podpis

