ZÁPIS

č. 04/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 04. 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, V. Boubín ml., Jiří Valenta
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.
Program jednání:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Oslavy obce:

4.

Obnova vybavení SDH

5.

Nabídky na interiér - Hostinec

6.

Filmaři

7.

Kontrola VZP

8.

Dotace PK – Kabiny SK

9.

Volby do Evropského parlamentu

10.

Foukaná izolace L25

11.

Kabiny na hřišti SK

12.

Včelín - Hlinovky

13.

Máje v obci

14.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/4/2019 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. 2/4/2019 bylo přijato.
3. Oslavy obce:
Za SDH byl na ZO pan Jiří Valenta 3. 8. v den oslav bude otevřena hasičárna SDH v dopoledních hodinách,
dále byl upřesněn program v rámci SDH.
Dále byly schváleny a upřesněny některé části programu a na základě toho dojde k jejich objednání.
Byly zhodnoceny dvě nabídky na zastřešení akce (párty stany), bude dále v jednání.
Dále byla předložena nabídka na hudební doprovod a moderování akce. V rámci nabídky je zahrnuto
osvětlení a zvučení hudební produkce, hudební doprovod a moderování v průběhu odpoledne a večerních
hodin. Celková cena dle nabídky je 23 000,- Kč. Hudební produkci bude zajišťovat část skupiny Bezefšeho
v zastoupení M. Miklánka.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nabídku na hudební produkci na oslavy obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/2019 bylo přijato.
4. Obnova vybavení SDH
Je třeba výměna hadic. Nákup nových hadic pro stříkačku se bude pohybovat cca v rámci 15 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup nových hadic.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4/4/2019 bylo přijato.

Zdržel se: 0

5. Nabídky na interiér - Hostinec
Předsedající předložil dva nabídky projekčních prací.

1) Ondřej Tuček – nabídka je rozdělená do čtyř částí
A) Výčep, společenský sál, soc. zařízení
50 000,-/ bez DPH
B) Podkroví
30 000,-/ bez DPH
C) Architektonická řešení, přístavby, fasády, dispoziční řešení
50 000,-/ bez DPH
D) Autorský dozor
1 000,-/hodina + cestovné
Doba zpracování návrhu je stanovena na 3 měsíce od závazné objednávky
2) Maximus stavební s. r. o. – nabídka zahrnuje návrh společenského sálu, výčepu, soc. zařízení,
podkroví, v nabídce jsou zahrnuty konzultační hodiny (5 hodin).
49 500,-/bez DPH
Doba zpracování návrhu je stanovena na 2 týdny od závazné objednávky
Předsedající vyzval přítomné, aby se vyjádřili k výše zmíněným nabídkám. P. Mudra, T. Valenta, P.
Boubínová, P. Bělohlávek se vyjádřili ve smyslu poměr ceny a rychlosti zpracování, tak že se přiklání
k nabídce od spol. Maximus. Pí Hurtová zdůraznila, že pan Tuček je v obci znám a také je obeznámen
s funkcí a historií Hostince. Pan J. Mudra se vyjádřil ve smyslu, že není možné se rozhodnout pouze na
základě ceny a doby dodání, pro adekvátní rozhodnutí by bylo třeba dodat více informací např. předběžný
návrh pro představu konečné realizace.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nabídku společnost Maximus stavební s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení č. 5/4/2019 bylo přijato.
6. Filmaři
K dispozici je natáčecí plán. Pan Peter Petrik byl seznámen s nabídkou obce a akceptuje ji. Natáčení by mělo
být zahájeno dne 30. 4. 2019
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
7. Kontrola VZP
Kontrola VZP proběhla za období 01/2015 až do 02/2019. Kontrola byla ukončena dne 27/04 s výsledkem
bez závad.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
8. Dotace PK – Kabiny SK
Pan J. Mudra seznámil ZO s výsledkem zhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovních kabin na
hřišti SK Líšná. Dotace z PK byla schválena v plné výši 500 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

9. Volby do Evropského parlamentu
Předsedající stanovil zapisovatele pro volby do Evropského parlamentu. Zapisovatel bude pí M. Mudrová
L21.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Foukaná izolace L25
Pan místostarosta J. Mudra kontaktoval pana Nejedlého, který zhotovuje foukané izolace. Na základě
opakujících se stížností současného uživatele bytu v č. p. 25 na kondenzaci vody, řeší pan místostarosta
úbytek izolačního materiálu pod střešní krytinou, v rovinách a šikminách. Nabídka od pana Nejedlého je
předběžná a celková cena bude záviset na konkrétní spotřebě izolačního materiálu.
Předběžná nabídka je stanovena 30 000,- Kč. Doba zhotovení je domluvena v rámci 1 měsíce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nabídku na foukanou izolaci a zateplení střešních prostor v č. p. 25.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/4/2019 bylo přijato.
11. Kabiny na hřišti SK
Na základě schválené dotace je třeba oslovit zhotovitele rekonstrukce, na starost si bere pan J. Mudra. Jako
zhotovitel bude první osloven pan Radek Zbahna.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
12. Včelín - Hlinovky
Pan Jan Mudra informoval ZO, že na svém pozemku v „Hlinovkách“ má záměr umístit včelstva.
Předpokládaný počet včelstev je pravděpodobně cca 5 ks.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
13. Máje v obci
Pí Hurtová požádala o 13 000,- Kč na májové oslavy dne 11. 5. 2019
Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádost o 13 000,- Kč na Májové oslavy
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/3/2019 bylo přijato.
14. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 19:15 hod.
Zapsala 10. 04. 2019: Petra Boubínová
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