ZÁPIS

č. 04/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 04. 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:
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.

Kontrola hospodaření za rok 2019 z Plzeňského kraje

4.

Dotace

5.

Výběrové řízení - Hostinec

6.

Nájmy po dobu nouzového stavu

7.

Lesospol

8.

MK Mont – smlouva

9.

Navýšení ceny za služby vodné a stočné

10.

Rozpočtové opatření č.2/2020

11.

Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí

12.

Pasport komunikace

13.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/04/2020 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. 02/04/2020 bylo přijato.
3. Kontrola hospodaření za rok 2019 z Plzeňského kraje
Předsedající seznámil zastupitele o průběhu přezkumu hospodaření obce, které mělo proběhnout
v původním termínu 16. 03. Tento termín byl z důvodu vyhlášení nouzového stavu zrušen a přezkum
hospodaření proběhl „na dálku“ a to kontrolou dokladů zaslaných elektronickou formou. Přezkum
hospodaření byl uzavřen dne 1. 4. 2020 se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

4. Dotace
Předsedající seznámil zastupitele s podáním žádosti o dotaci na havarijní stav krovu hostince a to
k Plzeňskému kraji, žádost byla přijata. Výsledek by měl být znám v průběhu června.
Žádost o dotaci na Defibrilátor byla podána u nadace ČEZ a byla zamítnuta. Defibrilátor bude přesto
objednán.
Žádost o dotaci PSOV – cesta Draha – Letná byla podána a výsledek by měl být znám v průběhu
května.
Žádost o dotaci na podporu malých prodejen – příspěvek na elektrickou energii byla podána a
výsledek by měl být znám na konci května.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

5. Výběrové řízení - Hostinec
Předsedající seznámil zastupitele s dosavadním jednáním s panem Mejzrem ze spol. ACCON, která
zpracovala zadávací dokumentaci pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce
hostince. V pondělí 27. 04. proběhla upřesňující schůzka a v tuto chvíli je možné vypsat VŘ na
zhotovitele. VŘ bude probíhat formou technických podmínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vypsání výběrového řízení pro výběr zhotovitel rekonstrukce hostince č. p. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 05/04/2020 bylo přijato.

6. Nájmy po dobu nouzového stavu
Z důvodu omezení ať už částečného nebo úplného provozovatelů podnikajících v obci. Budou
provozovatelům, kteří využívají prostory obce k podnikání, odpuštěny nájmy za měsíce březen,
duben, květen.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prominutí nájemného za období březen, duben, květen 2020 a to jmenovitě v prostorách
prodejny smíšeného obchodu a v prostorách kadeřnictví č. p. 25, dále pak Tělocvična v budově OÚ a
Hostinec č. p. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06/04/2020 bylo přijato.

7. Lesospol
Na základě současné ekonomické situace a omezení výroby ve dřevozpracujícího odvětví byl kontaktován pan
místostarosta zástupcem fa Lesospol panem L. Myslivcem, který informoval o možných dopadech vyhlášení
nouzového stavu. Vzhledem k zastavení odbytu dřeva, ale nutnosti nadále těžit a provádět nutné zásahy v lese,
narůstají náklady oproti tržbám. Proto p. Myslivec informoval, že možná bude obci zaslána faktura na náklady,
která bude následně zohledněna v konečném zúčtování na konci roku.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

8. MK Mont – smlouva
Smlouva s fa MK Mont, která zajišťuje obci Líšná vánoční výzdobu, je třeba v případě zájmu prodloužit o dalších
5 let.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodloužení smlouvy s fa MK MONT o dalších 5 let. Na základě této smlouvy bude fa MK
MONT zajišťovat vánoční výzdobu pro naši obec
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 08/04/2020 bylo přijato.

9. Navýšení ceny za služby vodné a stočné
Na základě výpočtů cen je obec nucena opětovně navýšit cenu za služby stočné. Původní cena 72,- včetně DPH
bude s účinností od 01. 01. 2020 zvýšena na 77,- včetně DPH. Zároveň bude upravena částka příspěvku od
obce a to ze 17,- Kč na 22,- Kč za m³ stočného.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení ceny za služby stočného na 77,- Kč včetně DPH. Zároveň ZO schvaluje navýšení
příspěvku od obce na 22,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 09/04/2020 bylo přijato.

10. Rozpočtové opatření č.2/2020
Starosta obce seznámil zastupitelé se zněním rozpočtového opatření č. 2 za rok 2020

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí
Obec obdržela žádost o finanční příspěvek od Linky bezpečí. Obec Líšná již dříve vyhověla minulým žádostem o
finanční příspěvek pro Linku bezpečí.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí a to ve výši 2 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/04/2020 bylo přijato.

12. Pasport komunikace
ZO již bylo seznámeno s Pasportem komunikací. Nyní předsedající vyzval zastupitelé k vyjádření. Zastupitelé se
shodli na schválení pasportu komunikací.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Pasport komunikací.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/04/2020 bylo přijato.

13. Různé
- Starosta upozornil na nevhodně zaparkovaný autobus na křižovatce obce. Situace bude
napravena
- Kabiny SK rekonstrukce je již téměř dokončena, zbývá dokončit finální úpravy. Objednat
zástěny do sprch, zhotovení zástěny k rozdělení prostoru toalet a výčepu.
- Dále ZO řešilo obnovu provozu v pohostinství po uvolnění opatření.
- Kontroly na archiv a spisovou službu, volby, evidenci obyvatel a z krajské hygienické stanice
byly odsunuty na pozdější termíny, které nejsou zatím upřesněny
- Hřbitovní řád – objednán hydrogeologický posudek.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Zapsala 29. 4. 2020: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 06. 5. 2020
Sejmuto:

