ZÁPIS

č. 04/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 4. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra
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.
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
Kontrola z Plzeňského kraje – evidence obyvatel, volby
Linka Bezpečí – žádost o příspěvek
Rekonstrukce hostince a komunikace
Dotace - žádosti
Vodovod a kanalizace
ZÚ a Účetní závěrka
Rozpočtové opatření
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/04/2021 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 pí. Petru Boubínovou, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a pí. Janu
Hurtovou
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/04/2021 bylo přijato.
Kontrola z Plzeňského kraje – evidence obyvatel, volby
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem kontroly z PK, tato kontrola byla zaměřena na evidenci
obyvatel, správní řízení a průběh voleb, které proběhly v posledních 3 letech. Kontrola z PK byla
provedena s ročním odstupem od původního plánovaného termínu, který byl plánován na březen –
duben 2020 a byl odložen z důvodu pandemie covid 19.
Kontrola byla vedena jako metodický dohled a nebyly zjištěny chyby či pochybení.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Linka Bezpečí – žádost o příspěvek
Předsedající seznámil zastupitelstvo s příchozí žádostí o příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2021 bylo přijato.
Rekonstrukce hostince a komunikace
Předsedající seznámil zastupitelstvo s průběhem realizovaných projektů v rámci obce.
Hostinec – MMR začalo proplácet dot. podporu na základě žádostí o proplacení faktur, fakturace
probíhá dle domluvy a na základě zjišťovacích listů, jeřáb by měl být odvezen do konce příštího týdne,
tedy do 25. 04. 2021, umístění venkovní jednotky TČ.
Komunikace na Letné – proběhla první etapa, kde se vybudovala komunikace z kameniva a zbudovali
se příjezdy na soukromé pozemky, které již jsou známy dle projektové dokumentace. Až nastanou
vodné povětrnostní podmínky, pak bude komunikace dokončena v podobě finálního povrchu, zároveň
probíhá osazování sloupů věř. osvětlení.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Dotace - žádosti
Pan místostarosta seznámil zastupitele s průběhem podávání dotačních žádostí v rámci PK. Žádost o
dotaci k rekonstrukci hřiště na míčové hry je již podána a 19. dubna by měl být znát výsledek. Byla
podána žádost o podporu malých prodejen – el. energie.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Vodovod a kanalizace
Pan předsedající seznámil zastupitele s aktuálně proběhlými uzávěrkami vody. V jednom případě se
jednalo o plánovanou odstávku vody, která byla provedena z důvodu připojení hostince v rámci
rekonstrukce a druhá odstávka byla neplánovaná a byly způsobena havárií na straně jednoho
z odběratelů, bylo nutné vodovod zastavit do doby vyřešení.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

ZÚ a Účetní závěrka
Předsedající seznámil zastupitelé se znění Závěrečného účtu obce a zároveň se zprávou o výsledku kontroly
hospodaření z PK. Zároveň předsedající seznámil zastupitele se zněním Účetní závěrky. Na základě zjištění
kontroly hospodaření a to pozdním zveřejněním SoD na rekonstrukce Hostince, bylo přijato opatření a to ve
znění: Zveřejňování smluv bude prováděno včas.

A) Návrh usnesení:
ZO Líšná schvaluje Závěrečný účet obce Líšná a souhlasí s celoročním hospodařením a to s výhradou
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9A/4/2021 bylo přijato.
B) Návrh usnesení:
ZO Líšná schvaluje účetní závěrku obce Líšná sestavenou k 31. 12. 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9B/4/2021 bylo přijato.

Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatření č. 2

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Různé
Podium - Předsedající připomněl záměr vybudovat nové „mobilní podium“ primárně určené pro konání Pouťi u
sv. Petra a Pavla. Zastupitelé se shodli na rozměrech podia 4 x 2,5m, podium bude vy výšce 1m, vysoké 2,2m
střešní krytina bude nahrazena autoplachtou, Zastupitelé se dohodli, že se poptá více zpracovatelů a vybere se
nejvhodnější nabídka a zpracování.
Jarní úklid – Předsedající požádal o pomoc myslivce, bohužel totiž ani letos nelze organizovat jarní úklid jako
hromadnou akci pro dobrovolníky.
Třešňová alej – pan Místostarosta uvedl, že je nutné opět věnovat péči třešňové aleji a zabezpečení
jednotlivých stromků proti okusu zvěří. A požádal zastupitelé o pomoc při zajištění třešňové aleje.
Dešťová kanalizace – Zastupitelé se shodli na nutnosti vyčištění některých konkrétních kanálů, které mají
odvádět dešťovou komunikaci a zajištění jejich správné funkčnosti.
Okapy na Hasičské zbrojnici – nutno vyčistit
Case – starosta uvedl aktuální informace k opravě traktoru CASE
Lavičky v obci – v následujících dnech proběhne v obci ke zhodnocení stavu obecních laviček – nutnost oprav a
doplnění laviček na některá místa v obci.
Knihovnička – v lednu došlo k odkupu bývalé telefonní budky a nyní bude realizován záměr na „Líšenskou
knihobudku“
Lavičky na vyhlídkách – došlo ke zhodnocení stavu a vyhodnocení nutnosti oprav respektive nahrazení starých
kusů za nové.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:00

Zapsala: 14. 4. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 21. 04. 2021
Sejmuto:

podpis

