ZÁPIS

č. 05/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 05. 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
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.

Oprava střechy u č. p. 25

4.

Oslavy obce

5.

Výběrové řízení - Hostinec

6.

Kontrola hospodaření ÚSC z Plzeňského kraje

7.

Žádost o příspěvek

8.

GDPR – pověřenec obce

9.

Kontrola hygienické stanice Plzeňského kraje

10.

Den dětí - 2. 6.

11.

Autobusové spojení do obce

12.

Kabiny SK Líšná

13.

Železný odpad

14.

Alej – Na Rumu

15.

Cesta ke koupališti

16.

Odhlučnění TČ na budově OÚ

17.

Odpovědná osoba VAK beroun

18.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/5/2019 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. 2/5/2019 bylo přijato.
3. Oprava střechy u č. p. 25
Předsedající seznámil zastupitelé o nově zjištěných informací v souvislosti s doplněním izolace na budově č.
p. 25. Chybějící paropropustná folie pod střešní krytinou a nutnosti jejího doplnění z čehož vyplývá
přeložení střešní krytiny. Dále pak předal slovo J. Mudrovi, který se touto záležitostí dále zabývá. Pan
Mudra předložil nový rozpočet od p. R. Zbahny na přeložení střešní krytiny včetně prvků, které bude
pravděpodobně nutné vyměnit za nové. Rozpočet na doplnění paropropustné folie včetně všech prací je
stanoven na 360 000,- Kč bez DPH. Po přeložení střechy bude dále pokračováno dle plánu a to doplnění
izolačního mat. Oprava by se ideálně měla uskutečnit do následující zimy. P. Boubínová uvedla, že by se
tato oprava mohla zahrnout do dotace, o kterou budeme žádat v souvislosti se změnou vytápění tohoto
objektu. Další informace zajistí do příštího zastupitelstva a to v součinnosti s energetickým auditorem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nutné opravy na budově č. p. 25.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/5/2019 bylo přijato.
4. Oslavy obce
Předsedající shrnul již schválený program. Dále byly upřesněny dárkové balíčky pro občany. P. Boubínová
informovala zastupitele o nabídkách k jednotlivým bodům programu a byly vybrány vhodné varianty. Dále
se pak vybral dodavatel zastřešení, z 3 nabídek se vybral pan Krist a p. J. Mudra zajistí realizaci. P.
Boubínová bude poptávat nůžkový stan 8*4m pro obecní potřeby.

Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
5. Výběrové řízení - Hostinec
Předsedající uvedl, že po konzultaci, která proběhla v minulých 14 dnech se všemi zastupiteli, byl odeslán
návrh vizualizace pí. Lapešové z TNT consulting, aby jej mohli doplnit do již připraveného VŘ. To by mělo
být v nejbližších dnech připraveno k vypsání.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
6. Kontrola hospodaření ÚSC z Plzeňského kraje
Dne 27. 5. od 8:30 proběhne na OÚ Líšná každoroční kontrola hospodaření.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
7. Žádost o příspěvek
A) Rokycanská nemocnice, žádá obec Líšnou o finanční příspěvek na zakoupení videogastroskopu. Na
základě rozpravy došlo ke shodě, že je třeba podporovat Rokycanskou nemocnici a obec Líšná má
zájem na jejím dalším rozvoji. Návrh 5 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje fin. příspěvek Rokycanské nemocnici na zakoupení videogastroskopu ve výši 5 000,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7A/5/2019 bylo přijato
B) Linka Bezpečí žádá obec Líšnou o finanční podporu ve výši 2 000,-Kč, tato podpora bude použita na
zajištění dalšího provozu dětské krizové linky. Obec Líšná v minulém roce začala LB podporovat
stejnou částkou a zastupitelstvo obce stále sdílí stejný názor, že dětská krizová linka je důležitou a
potřebnou službou, kterou je vhodné podporovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje fin. podporu Lince bezpečí ve výši 2 000,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7B/5/2019 bylo přijato
8. GDPR – pověřenec obce
Povinnost, aby měla obec svého pověřence v problematice GDPR obec zajistila u SMS ČR, nový pověřenec
v problematice GDPR je p. Roman Svoboda, který zajišťuje tyto služby v Plzeňském kraji. Povinnosti a úkoly
vyplývající z obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR bude nyní zpracovávat P.
Boubínová.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

9. Kontrola hygienické stanice Plzeňského kraje
Předsedající seznámil zastupitelé s oznámením o započatí kontroly vodovodu pro veř. potřebu obce Líšná,
dne 11. 4.2019 došlo k odběru vzorků pitné vody za rok 2018, dále bude pokračovat kontrola dle dalšího
upřesnění z Krajské hyg. stanice. Předsedající bude dále informovat.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Den dětí - 2. 6.
Pí. Hurtová stanovila termín DD a dále pak informovala zastupitelé o předběžném rozpočtu 16 500,-Kč.
Akce bude začínat ve 14:00 a konat se bude na fotb. hřišti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výdej 16 500,- na konání dětského dne.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/5/2019 bylo přijato
11. Autobusové spojení do obce
Na základě připomínek od občanů pan předsedající znovu otevřel téma autobusových linek. Nevyhovující
časy a dále pak nenavazující spoje. P. Bělohlávek uvedl, že v poslední době s pí. Hurtovou situaci měli snahu
řešit, ale bohužel bez výsledku, který by byl aktuální, resp. k další změně jízdních řádů by mělo dojít v roce
2020 k měsíci červnu. Předsedající pověřil P. Boubínovou, aby zjistila možnosti řešení.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
12. Kabiny SK Líšná
Na základě schválené dotace na tuto akci byly P. Boubínovou zpracovány dvě varianty, které řeší nové
rozmístění soc. zázemí a jeho rozdělení na dvě samostatné pro „hosty“ a „domácí“. Panem starostou,
místostarostou a zástupci SK Líšná byla vybrána varianta, která nově odděluje soc. zázemí kabin a výčepu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
13. Železný odpad
p. J. Mudra seznámil zastupitelé, že po dohodě s firmou Kovošrot Zbiroh – pí. Kohoutová je možné pořídit
zvon na kovový (železný) odpad pro obec, kdy Kovošrot Zbiroh přislíbil odběr tohoto odpadu a případně je
možné i sjednat jeho odvoz. J. Mudra dále zjišťoval cenu zvonu, která je stanovená na 15 000,-Kč.
Zastupitelé souhlasili s pořízením nové nádoby na kovový odpad, řeší J. Mudra.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup nádoby na kovový odpad
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 13/5/2019 bylo přijato.
14. Alej – Na Rumu
p. J. Mudra seznámil zastupitelé, vytipoval lokalitu pro výsadbu nové aleje a to od silnice III třídy 23511
k lokalitě „Na Rumu“ a to po levé straně. Zastupitelé se shodli na druhu dřeviny a to Slivoň (Prunus). Na
tuto alej je možné žádat o dotaci, stejně jako v roce 2015 (třešňová alej – k Petru).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr vysázení nové aleje k lokalitě „Na Rumu“
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/5/2019 bylo přijato.
15. Cesta ke koupališti
p. J. Mudra seznámil zastupitelé, že se dále zabýval obnovou respektive regenerace cesty kolem koupaliště.
Vzniká zde problém s majetkovým vlastnictvím, od koupaliště směrem k Líšeňské sil. (III tř. 23510) se jedná
o majetek obce Týček a v současné době, není cesta oficiálně zapsaná na kat. nemovitostí jako cesta. Dále
budou zjišťovány možnosti, které by mohli přispět k obnově této cesty.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
16. Odhlučnění TČ na budově OÚ
p. J. Mudra seznámil zastupitelé, že se informoval o možnostech odhlučnění TČ. Nabízí řešení zakrytí TČ
speciální zástěnou, tato možnost je vyčíslena na 60 000,-Kč. P. Boubínová bude kontaktovat Fa AC heating,
která v současnosti provádí servis tohoto TČ a bude se informovat o možnostech snížení hlučnosti zařízení
doplněním soustavy o akumulační nádrž.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
17. Odpovědná osoba VAK beroun
Předsedající informoval, že od 1. 5. 2019 došlo ke změně odpovědné osoby, kterou vykonává pracovník
společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. pana Jiřího Paula v této funkci vystřídal pan Roman Badin.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

18. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 19:45 hod.

Zapsala 15. 05. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová
starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

podpis

Vyvěšeno: 22. 05. 2019
Sejmuto:

