ZÁPIS

č. 05/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 5. 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
Dotace
Rekonstrukce hostince
Dešťová kanalizace
Rozpočtové opatření č. 3
Místní komunikace ke koupališti a kompostárně
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/05/2021 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. 02/05/2021 bylo přijato.
Dotace
Místostarosta seznámil zastupitele s výsledkem žádosti o dotaci na multifunkční hřiště v rámci PSOV a
to na 1. etapu této akce, zažádáno bylo o 500. tis Kč, schváleno bylo 390. tis Kč. Na základě této
informace bylo započato poptávkové řízení, předpokládaná realizace 1. etapy je září/říjen 2021, ZVA
do konce roku 2022.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitelstvo s pokračující rekonstrukcí, dokončuje se pokládka střešní krytiny,
rozvody el, vody, kanalizace, probíhá betonáž podlah, v následujícím týdnu budou zhotovovány rastry
pro sádrokartón, po dokončení střechy se začne s fasádou, nyní se čeká na aktualizované Požárně
bezpečnostní řešení – bude následovat doplnění některých protipožárních prvků.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Dešťová kanalizace
Předsedající seznámil zastupitelstvo s výsledkem zkoušky průchodnosti kanálu nad krámem – ten je
pravděpodobně slepý respektive kanalizace, která má svádět dešť. vodu z tohoto kanálu je přerušena
cca 20 m od tohoto kanálu, proto tento kanál při prudkých deštích neodvádí dešť. vodu, je třeba najít
řešení pro odvod povrchové vody a to pravděpodobně napojením na sousední kanál.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající seznámil zastupitelstvo se znění rozpočtového opatření č. 3.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06/05/2021 bylo přijato.

Místní komunikace ke koupališti a kompostárně
Pan předsedající seznámil zastupitele s probíhajícími přípravami pro rekonstrukci/|revitalizaci místní
komunikace ke koupališti a kompostárně. Nyní je vyhotoveno zaměření místní komunikace a dále
bude zadáno zpracování projektové dokumentace panu Zlatníkovi spol. GOLDARCH. Bude řešeno
narovnání vlastnických vztahů a případné vrácení tělesa místní komunikace do původního stavu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

-

Různé
Lavičky – zastupitelé se shodli na množství a umístění odpočinkových laviček v obci.
Ke konci května bude proveden ořez stromů v obci.
Svoz nebezpečných odpadů proběhne dne 20. 05.
Staré sloupy lemující komunikaci ke sv. Petru – budou řešeny s CETINem
29. 05. od 14:00 proběhne dětský den na hřišti

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:45

Zapsala: 12. 5. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 19. 05. 2021
Sejmuto:

podpis

