ZÁPIS

č. 03/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 3. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Hurtová, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra, J. Mudra, Valenta Tomáš
Nepřítomen - omluven:
Hosté: Agáta Vančó Kiszka, Eva Veselá, Štajner
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.
1. 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:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Návrh změny územního plánu

4.

Pojistná událost les

5.

Letecké snímky

6.

Dopravní obslužnost

7.

Prodloužení smlouvy Koloběh života

8.

Pomoc Ukrajině

9.

Vybavení kuchyně v hostinci

10. Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/3/2022 bylo přijato.

2. 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. 02/3/2022 bylo přijato.
3. Návrh změny územního plánu
Předsedající přivítal pana Štajnera č. p. 46, který žádá zastupitelstvo o souhlas se změnou územního
plánu, pan Štajner vysvětlit proč chce změnu územního plánu a jaký má záměr s pozemky. Starosta
uvedl, že vzhledem k velmi dobrým sousedským vztahům s obcí Drozdov je nezbytné znát názor
zastupitelů obce Drozdov a následně tomuto názoru přihlédnout v rámci rozhodování zastupitelstvo o
změně ÚP.
Návrh usnesení:
ZO bude vyžadovat stanovisko zastupitelstva obce Drozdov ke změně ÚP obce Líšná
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/3/2022 bylo přijato.
4. Pojistná událost les
Předsedající seznámil zastupitele s nově nahlášenou pojistnou událostí a to z důvodu polom po vichřici.
V současnosti se řeší 2 události najednou
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5. Letecké snímky
Předsedající seznámil zastupitele, s nabídkou pana Tomáše Hory na letecký snímek obce, který by byl
obnoven po deseti letech. Cena snímku o rozměrech 120x80 cm je 8 200kč bez DPH. Snímek je v rámu
k zavěšení na zeď
Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednání leteckého snímku
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (Boubínová)
Usnesení č. 5/3/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

6. Dopravní obslužnost
Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou s PK a s výší příspěvku na dopravní obslužnost pro rok
2022 a to ve výši 6 138,- Kč

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy s PK o dopravní obslužnosti a zároveň schvaluje příspěvek na dopravní
obslužnost ve výši 6 138,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6/3/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

7. Prodloužení smlouvy Koloběh života
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytování pečovatelské služby na rok 2022 pro
občany Líšné. Podmínky smlouvy zůstávají stejně jako doposud tedy 350Kč/měsíčně jako příspěvek na
péči o každého klienta, který využívá služby Koloběhu života.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy s Koloběhem života pro rok 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/3/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

8. Pomoc Ukrajině
předseda vyzval zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k možnostem ubytování Ukrajinských uprchlíků v obci. K dispozici
jsou dvě možnosti ubytování, kdy na dlouhodobější bydlení je možné využití kluboven v nově zrekonstruovaném
KD a krátkodobé ubytovaní by bylo možné řešit v tělocvičně v budově obecního úřadu. Zastupitelé obce Líšná
zhodnotili možnosti obce a nutnost pořízení nábytkového vybavení do kluboven.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje nabídnutí kluboven v KD pro možnost ubytování ukrajinských uprchlíků (dlouhodobě) a
případně i tělocvičnu v budově OÚ (krátkodobě)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/3/2022 bylo přijato

Zdržel se: 0

9. Vybavení kuchyně v hostinci
Předseda seznámil zastupitelstvo konečným výběrem zařízení kuchyně v hostinci. Zejména byly pořízeny chladící a
mrazící pulty, konvektomat, bude dokoupen sporák.
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10. Různé
•

•
•
•
•
•

Stížnost paní Čamrové a paní Chaloupkové – stížnost se týká trvalého parkování paní Šmatové a pana
Šmata na obecním pozemku a to zeleném pásu podél chodníku na Letné. Zelený pás je dlouhodobě
rozjížděn vozidly. Pan starosta byl tuto situaci již řešit a bude nadále vyvíjet snahu k nápravě stavu.
Vrba u hostince byla na základě dendrologického posudku prořezána a nyní již nepředstavuje riziko pádu
větví.
Filmaři – v termínu od 23. 3 do 25. 3. bude probíhat natáčení filmu na Dehetnické skále, zároveň bude
probíhat částečná uzavírka silnice III/2352 Líšná – Křižovatky
Finanční komise provedla finanční kontrolu k 31/12/2021 a to dne 15/2/2022
Nutnost řešit stav cesty na Podleštinu.
Na konec měsíce března bude objednán zametací vůz a následně bude vyhlášen dobrovolný úklid obce.
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Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:55
Zapsala: 9. 3. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 21. 3. 2022
Sejmuto:

podpis

