ZÁPIS

č. 05/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 06. 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: Ing. Jitka Mudrová
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 a doplnil body programu.
Program jednání:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Závěrečný účet obce Líšná 2019 a účetní závěrka 2019

4.

Rozpočtové opatření č. 3

5.

Výběrové řízení - Hostinec

6.

Dotace

7.

Kulturní akce v obci

8.

Kompostárna – DPP – Tomáš Valenta

9.

Provozní řád vodovodu

10.

Řád veřejného pohřebiště

11.

Seminář první pomoci - DEFIBRILÁTOR

12.

Dešťovka

13.

Pronájem rybníka na Salaši

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/05/2020 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. 02/05/2020 bylo přijato.
3. Závěrečný účet obce Líšná 2019 a účetní závěrka 2019
Předsedající seznámil zastupitele se zněním ZÚ obce za rok 2019 a konstatoval, že kontrola
hospodaření PK byla vyhodnocena bez závad. A dále pak pan předsedající uvedl, že ZÚ a účetní
závěrka byla zpracována na základě Rozvahy, Výsledovky, Výkazu FIN 2-12 za rok 2019, Závěrečné
zprávy inventurní komise za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2019 a účetní závěrku
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03/05/2020 bylo přijato.
4. Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající seznámil zastupitele se zněním Rozpočtového opatření č. 3., kde se zvyšují náklady
především spojené s rekonstrukcí kabin SK Líšná.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

5. Výběrové řízení - Hostinec
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem VŘ. Do proběhlého VŘ se nepřihlásil žádný zájemce a
proto navrhuje oslovit konkrétní stavební firmy a přizvat je do VŘ. VŘ by proběhlo formou jednacího
řízení
Návrh usnesení:
ZO schvaluje oslovení stavební firmy, které pokud zareagují tak budou oficiálně vyzváni k podání
nabídky
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 05/05/2020 bylo přijato.

6. Dotace
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce o aktuální situaci s dotacemi, zastupitelstvo Plzeňského
kraje schválilo žádosti o dotace, o které jsme měli zažádáno, konkrétně:
1) PSOV
2) Havarijní stav
3) Podpora malých prodejen

-

cesta na Letné
krov Hostinec
el. energie obchod

celkem dotace: 500 000,celkem dotace: 700 000,celkem dotace: 41 000,-

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

7. Kulturní akce v obci
Pouť u kostela sv. Petra a Pavla
Rybářské závody

5. 7. 2020
25. 7. 2020

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

8. Kompostárna – DPP – Tomáš Valenta
Předsedající seznámil zastupitele s nutností pravidelné péče o kompostárnu, a dohodl se s Tomášem Valentou
na DPP, kde jeho hlavní činnost bude přehrnování hromad na kompostárně, dále pak může vykonávat drobné
opravy v obci.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Tomáše Valentu jako pracovníka obce na DPP a to na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 08/05/2020 bylo přijato.

9. Provozní řád vodovodu
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem přípravy Provozního řádu Vodovodu, v pondělí proběhla
prohlídka vrtů a ÚV s paní Paškovou z VaK Beroun, z níž vyplývají drobné úpravy a opravy. VaK Beroun dále
bude zpracovávat provozní řád vodovodu.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Řád veřejného pohřebiště
Starosta obce seznámil zastupitelé s průběhem aktualizace řádu veřejného pohřebiště, aktuálně je řád
zpracován a byl spolu s hydrogeologický posudkem odeslán na KHS Rokycany. Po schválení řádu z KHS
Rokycany bude finální verze řádu schválena Plzeňským krajem.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Seminář první pomoci - DEFIBRILÁTOR
Dne 27. 6. Od 15:00 proběhne na hřišti seminář první pomoci, který povede MUDr. Roman Sviták. Tento
seminář bude zaměřen i na funkce a práci s nově zakoupeným defibrilátorem.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

12. Dešťovka
Místostarosta uvedl, že se zajímá o dotační titul, který řeší zadržování vody v krajině a navrhl přípravu projektu,
který bude řešit odbahnění rybníka u SK. Dotační tituly pro zadržování vody v krajině obvykle umožňují čerpání
85-90% způsobilých nákladů. Projekt by se měl zaměřit na problematiku zadržení povrchové vody z
části Na Letné a zároveň odbahnění rybníčka.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

13. Pronájem rybníka na Salaši
Na základě zveřejněného záměru obce o pronajmutí rybníka na Salaši, je jediným zájemcem pan
Ondřej Švehla. Předsedající navrhuje pronájem rybníka na Salaši panu Ondřejovi Švehlovi.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Ondřeje Švehlu nájemcem rybníka na Salaši.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/05/2020 bylo přijato.

Zapsala 10. 6. 2020: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 23. 6. 2020
Sejmuto:

