ZÁPIS

č. 07/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 07. 2019 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: J. Mudrová, R. Vančó
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.

Dotace

4.

Oslavy obce

5.

Opravy obce

6.

Krizové řízení – rezerva ze zákona

7.

Mikroregion přezkoumání hospodaření

8.

Mikroregion

9.

Dotace na ALEJ „na Rumu“

10.

Ostatní

11.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/7/2019 bylo přijato.

2. 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. 2/7/2019 bylo přijato.
3. Dotace
Předsedající seznámil zastupitelé s výsledkem vyhlášení výsledků dotačního programu MMR, kde obec
žádala o dotaci pro záměr rekonstrukce hostince č. p. 32. Dotační program uspokojil pouze 4% uchazečů,
přičemž obec Líšná dotaci nezískala a umístila se na 227 pořadí jako náhradník.
Výběrové řízení bylo na základě výsledku žádosti o dotaci zrušeno a dále se bude řešit důležitost a logická
návaznost všech etap stavby a bude se dále postupovat dle výsledků dalších jednání.
Jednání s panem Sedláčkem (energetický audit) dále pokračuje, již je vypracovaný energetický audit a dále
bude vypracováno energetické doporučení pro stavbu č. p. 25.
Možnost spolupráce i s projektem č. p. 32 s následnou možností čerpání dotací z jiných dotačních
programů.
R. Vančó:

Dotaz: na zvážení zateplení č. p. 25 – navrhuje posouzení zateplení obálky budovy, které by
mohlo vést k úspoře v pořizovací ceně technologie vytápění a následného provozu
Odp.: Bude součástí studie od p. Sedláčka

J. Mudra:

Dotaz: kompletnost projektu na č. p. 32
Odp.: dále bude projekt řešen ve spolupráci se spol. SPEKTRA a na základě toho budeme
schopni odpovědět, zda je projekt dostatečný, zatím se jeví jako nekompletní
především rozpočet nikoliv projektová dokumentace

R. Vančó:

Dotaz: co bude dělat SPEKTRA
Odp.: se spol. SPEKTROU budeme řešit technické zabezpečení etapizace stavby

R. Vančó:

Dotaz: je nutná celková výměna střechy na č. p. 32
Odp.: celková výměna střechy vychází z rozhodnutí předchozího zastupitelstva obce, které
se opírá o zprávu z 26. 1. 2016 – Posouzení stavu dřevěných konstrukcí střechy a stropu
v obci Líšná. Stav krovu se od té doby zhoršuje a napadení dřeva se rozšiřuje.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje spolupráci s p. Sedláčkem na projektu rekonstrukce č. p. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/2019 bylo přijato
4. Oslavy obce
Zastupitelstvo obce se seznámilo s detailním programem a organizací akce.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
5. Opravy obce
Předsedající seznámil zastupitelé s aktuálně probíhající brigádnickou činností v obci. Dále pak o nově
pořízených stolech a lavicích.
Odhlučnění venkovní jednotky TČ má dvě řešení. Přesunutí jednotky na vhodnější místo či výstavba
odhlučnění v podobě zástěny.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přemístění venkovní jednotky TČ na vhodné místo
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Boubínová)
Usnesení č. 5/7/2019 bylo přijato

6. Krizové řízení – rezerva ze zákona
Na základě zákonných povinností obec musí zřídit v rozpočtu obce rezervu pro krizová řízení. Výše rezervy
není zákonem dána
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení rezervy na krizová řízení ve výši 100 000,- kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/7/2019 bylo přijato
7. Mikroregion přezkoumání hospodaření
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2018. Výsledek je
s výhradami a to především za nesplnění termínů vyvěšování dokumentů na úředních deskách
v jednotlivých obcích. Konkrétní „provinilci“ nejsou známí
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
8. Mikroregion
Předsedající seznámil zastupitelé s programem schůze Mikroregionu, která proběhla.
 Nutnost včasného zaplacení členských poplatků
 Mikroregion dostal dotaci na velkokapacitní stan (160 000,-)
 Policie ČR – v regionu klesá kriminalita
 Kotlíkové dotace – obce by měli zajistit dostatečnou informovanost občanů o možnostech čerpání
dotací
 Kařez řeší problém s nedostatečnou kapacitou parkovacích míst u nádržní zastávky a společně se
Zbirohem aktuálně řeší výkup pozemků a zřízení nových parkovacích míst v blízkosti nádraží
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
9. Dotace na ALEJ „na Rumu“
Výsledek dotace ČEZ je negativní a dotace schválená nebyla.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Ostatní
J. Mudrová uvedla, že na konání větších akcí, kde není zajištěno soc. zařízení např. Pouť, by obec měla do
budoucna řešit tento problém zajištěním TOI TOI.
J. Mudrová vznesla dotaz na zápis kompostárny do katatastru. P. Boubínová zjistí stav ve Zbiroze.
Nutné vyřešit naklánějící se sloup u rybníka – přemístit.
J. Hurtová vznesla dotaz, zda je možné půjčovat skákací hrad jiným obcím. Starosta uvedl, že zapůjčení je
možné, ale na základě individuální domluvy, pokud obec bude půjčovat skákací hrad, bude to bezúplatně
v rámci dobrých vztahů mezi obcemi.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Poznámka
V průběhu zasedání upozornil starosta přítomné hosty, pokud nebudou respektovat pravidla zasedání a
bude docházet k rušení zastupitelstva, bude nucen tyto hosty vyloučit z jednací místnosti.
11. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 19:25 hod.

Zapsala 10. 07. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 17. 07. 2019
Sejmuto:

