ZÁPIS

č. 06/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 8. 07. 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.

MAS Světovina

4.

Mikroregion Zbirožsko 15. 6.

5.

VŘ - hostinec

6.

Dotace

7.

Seniorská karta

8.

Kontrola KHS Rokycany

9.

Testování závodního speciálu

10.

Podium pro kulturní akce u sv. Petra a Pavla

11.

Loučení s prázdninami

12.

Poděkování

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/06/2020 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. 02/06/2020 bylo přijato.
3. MAS Světovina
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky z jednání SR MAS Světovina o.p.s. ze dne 16. 6. 2020
v souvislosti se zařazováním obcí do územní působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové období
2021-2027. Zastupitelstvo obce dle stanov by mělo toto usnesení schválit.
Návrh usnesení:
Obec Líšná schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS Světovina o.p.s. na programové
období 2021-2027.

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03/06/2020 bylo přijato.
4. Mikroregion Zbirožsko 15. 6.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem zasedání Mikroregionu Zbirožsko, které proběhlo dne
15. 6., jednalo se o ZÚ, dále pak byl sdělen výsledek auditu za rok 2019 – bez závad. Nádraží v Kařezu
je stále nedořešené, 200 tis., které Mikroregion schválil pro zbudování parkoviště, u nádraží se zatím
nebude využívat. Pan Škrdlant odstoupil z funkce místopředsedy a byla navržena paní Machatá, která
funkci přijala. Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

5. VŘ - hostinec
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem jednání v rámci výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce hostince. Do 15. 7. Mají zájemci možnost zaslat své nabídky do VŘ, dále pak bude
probíhat otevírání obálek a vyhodnocení nabídek.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

6. Dotace
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce o aktuální situaci s dotacemi, obec byla informována, že
dotační titul z MMR, kde jsme dosud byly jako náhradníci, byl navýšen o finanční prostředky a
v současnosti nám byla dotace 10 mil. Kč přislíbena. Nutno podepsat smlouvu se zhotovitelem do
konce září 2020, zrealizovat záměr pak do října 2021.
Ostatní dotace z PK jsou doplňovány průběžně dle potřeb PK
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

7. Seniorská karta
Místostarosta seznámil zastupitele s možností zapojení se do distribuce Seniorské karty. Tato karta

slouží pro včasnou a rychlou informovanost IZS při zásahu v domácnosti. Jedná se o nejzákladnější
informace o pacientovi, které si dotčený občan vyplňí dle své diagnozy a to včetně užívaných léku či
případných alergií apod. Karta bude upravena pro obec Líšná a to zdarma. Na obci pak bude zajištění
distribuce a informovanost občanů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapojení se do distribuce Seniorské karty
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 07/06/2020 bylo přijato.

8. Kontrola KHS Rokycany
Předsedající seznámil zastupitele s proběhlou kontrolou ze strany KHS Rokycany, která byla zahájena již 10. 2.
odběrem vzorků vody avšak byla přerušena z důvodu pandemie COVID 19, nyní byla obnovena a dokončena.
Na základě kontroly byly zjištěny tyto nedostatky: Odběr fa Čevak je prováděn stále ve stejném objektu
(správně by se místa odběru měli střídat), v roce 2019 byly naměřeny špatné hodnoty, na základě špatných
hodnot bylo provedeno nápravné opatření, ale nedošlo k následnému informování KHS, což je povinnost. Do
systému PIVO se výsledky dostávají se zpožděním (spol. VAK) Na základě výsledků kontroly byla iniciována
schůzka s paní Paškovou a to dne 10. 7. Obci Líšná byla udělena pokuta ve výši 1.000,-Kč

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

9. Testování závodního speciálu
Testování závodního speciálu bylo oznámeno dne 2. 7. A to v termínu 3. 7. a 6. 7. – 7. 7., tedy nebyla splněna
lhůta 3 dny před zahájením. Obec Líšná informovala organizátory dětského táboru na Jablečně o konání
testování dne 3. 7. v ranních hodinách. Testování proběhlo ve dnech 3. 7. a 7. 7. Dne 7. 7. řešena bezpečnost a
délka doby uzavírání komunikace s PČR a panem starostou. Organizátoři akce dle našeho názoru mají trať
nedostatečně zabezpečenou a byli s tím konfrontováni. Zastupitelstvo se dohodlo, že bude podnikat další
kroky, ve snaze zamezení testování vozu popřípadě zvýšení bezpečnosti v průběhu konání testování závodního
speciálu.

Návrh usnesení:
ZO nesouhlasí s testováním závodního speciálu na komunikaci mezi obcí Líšnou a Jablečnem

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 09/06/2020 bylo přijato.

10. Podium pro kulturní akce u sv. Petra a Pavla
Předsedající seznámil zastupitele myšlenkou podia, které bude využíváno pro potřeby obce a SK a to
především pro akci Pouť u sv. Petra a Pavla. Letos bylo podium provizorně uděláno z valníku, stávající stav je již
nevyhovující a z důvodu chybějících komponentů pro stavbu.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Loučení s prázdninami
Paní Boubínová informovala o termínu konání akce „loučení s prázdninami“ a to dne 29. 8. od 15:00

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
12. Poděkování
Pan Přemysl Mudra poděkoval jménem SK Líšná za pomoc při organizaci poutě u sv. Petra a Pavla a dále pak
poděkoval za hojnou účast.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:15

Zapsala: 8. 7. 2020

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 15. 7. 2020
Sejmuto:

