ZÁPIS

č. 07/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 07. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Bělohlávek, P. Mudra
Nepřítomen - omluven: P. Boubínová
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 6 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
3.

Komunikace Letná

4.

Mikroregion Zbirožsko

5.

Projekt komunikace kompostárna - koupaliště

6.

Ořez stromů

7.

Rozpočtové opatření č. 5

8.

Vnitřní vybavení interiéru hostince

9.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/07/2021 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 p. Jana Mudru, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu Hurtovou
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/07/2021 bylo přijato.
Komunikace Letná
Předsedající seznámil zastupitelstvo s postupem prací na nově budované komunikaci na „Drahách“. Po
přerušení prací začaly další práce pro dokončení komunikace a proběhl další kontrolní den. Bylo
provedeno usazení a vyrovnání kanalizačních šachet a vodovodních přípojek a příprava terénu pro
založení trávníkových pásů. Následovat bude založení obrubníků a zpomalovacích pásů a návoz
recyklátů. Přislíben termín dokončení prací do 31.7.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Mikroregion Zbirožsko
Předsedající seznámil zastupitelstvo o proběhlém zasedání sdružení Mikroregion Zbirožsko.
Programem jednání bylo schválení závěrečného účtu a seznámení s výsledky auditu hospodaření. Na
bankovním účtu Mikroregionu je cca 70.000,- Kč, v předchozím období bylo odesláno 200.000,- Kč na
projekt parkovacího domu na vlakovém nádraží v Kařezu. Nyní se očekávají členské příspěvky
sdružených obcí ve výši 70.000,- Kč a příspěvky Plzeňského kraje ve výši 150.000,- Kč. Dále bylo
řešeno financování a výroba kalendářů. Součástí programu bylo poděkování a předání panu MVDr.
Vozákovi za dlouholetou spolupráci, který ukončil činnost ve funkci starosty obce Ostrovec-Lhotka.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Projekt komunikace kompostárna-koupaliště
Předsedající seznámil zastupitelstvo o probíhajícím jednání ohledně zamýšlené rekonstrukce
komunikace kolem kompostárny směrem ke koupališti. Firma Tomáš Zlatník-GOLDarch, p. Zlatník
provedla přípravné práce a prohlídku stávající komunikace. S touto firmou již obec spolupracuje při
stavbě komunikace na Letné. Pro rekonstrukci je potřeba mít připravený projekt a v případě vyhlášení
dotačního titulu v následujících letech by obec zažádala o dotaci a zahájila rekonstrukci. Pan Zlatník
předložil nabídku na vypracování projektu za 25.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spol. Tomáš Zlatník-GOLDarch k vypracování projektu pro rekonstrukci komunikace ke
kompostárně okolo koupaliště k „Homoli“ dle předložené nabídky.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/07/2021 bylo přijato.

Ořez stromů
Pan předsedající seznámil zastupitele s probíhajícími pracemi na ořez stromů. Postupně budou
prořezány lípy v oblasti u kostela a na horní návsi, dále budou ořezány vrby u hospody a u rybníka.
Vrba u hospody bude pravděpodobně vyžadovat větší zásah v podobě seříznutí na hlavu z důvodu
stávajícího nebezpečného stavu. Práce zajišťuje pan Tippl.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 5
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním rozpočtového opatření č. 5.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Vnitřní vybavení interiéru hostince
Předsedající seznámil zastupitelstvo o obdržených nabídkách na výrobu a montáž vybavení hostince.
Jedná se o vybavení v podobě stolů, židlí, lavic, dřevěného obložení a baru s výčepem. Paní
Boubínovou byly rozeslány poptávky o nabídky. Doručeny byly nabídky od firem AD Creative s.r.o.Plzeň a Zakázkové truhlářství Zima s.r.o.-Hostomice. Cenové nabídky dle jednotlivých firem:
AD Creative – 908 000,- s DPH

Zakázkové truhlářství Zima – 880 000,- s DPH

Nabídka od firmy pana Zimy neobsahuje židle. Výhodnější je tedy nabídka od firmy AD Creative.
Místostarosta informoval zastupitele, že je potřeba propočítat stav finančních prostředků obce, zda
bude dostatek financí pro tuto investici. Dle předběžných propočtů vzhledem ke stavu na bankovních
účtech a plánovaných investicí do konce roku a dofinancování rekonstrukce hostince je možné, že
nebude dostatek financí. Zastupitelé se shodli, že investice bude realizována dle finančních
prostředků, popř. etapizována.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje spol. AD Creative pro výrobu a montáž interiérového vybavení hostince dle předložené
nabídky s tím, že investice proběhne dle stavu finančních prostředků.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/07/2021 bylo přijato.
9. Různé
Předsedající seznámil zastupitele o úvaze pomoci postiženým obcím tornádem na Moravě. Myšlenka je pomoci
nejlépe přímo dané obci, popř. obcím, ale nezasílat peníze na zřízené účty. Paní Boubínová prověří možnosti a
kontaktuje popř. starosty obcí. Zastupitelstvo si zváží do příštího zasedání případnou formu pomoci a výši
částky.
Pan Bělohlávek informoval zastupitele o proběhlé finanční kontrole.
Paní Hurtová informovala o plánu obecní akce „Rozloučení s prázdninami“. Vzhledem k již rozlosování
fotbalové soutěže a obsazenosti hřiště bude vhodný termín upřesněn a dán včas na vědomí občanům.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:58

Zapsal 14. 07. 2021

Jan Mudra

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 28. 07. 2021
Sejmuto:

podpis

