ZÁPIS

č. 06/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09. 06. 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:
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
Dešťová kanalizace
Rekonstrukce hostince
Poptávkové řízení
Smlouva ČEZ
Rozpočtové opatření č. 4
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/06/2021 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. 02/06/2021 bylo přijato.
Dešťová kanalizace
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem zkoušky průchodnosti kanálu nad krámem – ten je
pravděpodobně slepý respektive kanalizace, která má svádět dešť. vodu z tohoto kanálu je přerušena
cca 20 m od tohoto kanálu, proto tento kanál při prudkých deštích neodvádí dešť. vodu, je třeba najít
řešení pro odvod povrchové vody a to pravděpodobně napojením na sousední kanál.
Do budoucna nutno zrevidovat
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitelstvo s pokračující rekonstrukcí, jsou zhotovovány rastry pro
sádrokartón, práce na fasadě. Dále pak předsedající informoval o řešení svodů dešťové vody.
Vzduchotechnika je vedena v prostorech výčepu a sálu pod sádrokartonovým stropem a dle
zastupitelstva bude toto potrubí působit rušivě a je třeba jej schovat/zakrýt. Zastupitelstvo se shodlo
na sádrokartonovém kaslíku, který bude plně zakrývat potrubí vzduchotechniky.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zakrytí potrubí vzduchotechniky na sále a ve výčepu sádrokartonovými kaslíky
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/06/2021 bylo přijato.

Poptávkové řízení
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledkem poptávkového řízení na I. etapu rekonstrukce
multifunkčního hřiště:
Hřiště CZ
nepodalo nabídku
Vispa
876. tis. Kč
Vitalpark
962. tis. Kč
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spol. Vispa jako výherce poptávkového řízení na dodavatele I. etapy rekonstrukce
multifunkčního hřiště

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/06/2021 bylo Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Smlouva ČEZ
Pan předsedající seznámil zastupitele nabídkou prodloužení smlouvy s ČEZem na fixací ceny, před
jejím následným pravděpodobným zdražováním.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodloužení smlouvy se spol. ČEZ
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/06/2021
Rozpočtové opatření č. 4
Předsedající seznámil zastupitelstvo se znění rozpočtového opatření č. 4.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

-

Různé
Les – pan místostarosta seznámil zastupitele s pokračující těžbou v obecním lese a také
plánem těžby do konce roku.
Podium pouť – předsedající seznámil zastupitelé se situací a zastupitelstvo se shodlo na
posunutí termínu zhotovení podia na příští rok.
Pouť u sv. Petra a Pavla – proběhne 04. 07. v neděli.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:40

Zapsala: 09. 06. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 16. 06. 2021
Sejmuto:

podpis

