ZÁPIS

č. 01/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09. 01. 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 - příloha č. 1
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
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. REMA AOS
4. ARAGONIT
5. Dotace – hřiště
6. Dotace – obchod
7. Dotace – kulturní dům
8. Směrnice Pravidla pro vyřizování petic a stížností
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/1/2019 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
Usnesení č. 2/1/2019 bylo přijato.

Zdržel se: 0

3. REMA AOS
Předsedající informoval zastupitele o firmě REMA AOS, která usiluje o autorizaci na MŽP, aby mohla nakládat
s recyklovaným odpadem. Dosud má autorizaci jediná firma (EKOKOM).
Firma REMA AOS zaslala návrh na potvrzení o přípravě jednání pro budoucí spolupráci (nutný dokument pro autorizaci)
s žádostí o podepsání.
Obec Líšná je členem POLYGONU, který nám zprostředkovává potřebné služby s nakládáním recyklovaného odpadu.
Proto ZO obce nebude zatím jednat s výše zmíněnou firmou a budeme dále postupovat dle následné dohody
s POLYGONEM.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
4. ARAGONIT
Spolek ARAGONIT pořádá hudební festival zdravotně postižených Souznění v Karlových Varech a žádá obec
Líšnou o finanční příspěvek na další ročník tohoto festivalu.
Předsedající informoval o této žádosti a dále upozornil, že naše obec primárně podporuje akce, které jsou
v našem regionu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádost spolku ARAGONIT o fin. příspěvek.

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/2019 nebylo přijato.
5. Dotace - hřiště
Pan Jan Mudra informoval ZO o postupu v záměru rekonstrukce kabin na hřišti a termínu podání žádosti o
dotaci do 07. 02. 2019.
Rozpočet na rekonstrukci kabin je 750 tis. korun českých.
- Nová střešní krytina, výměna oken a dveří, zhotovení nových omítek a dlažby, elektroinstalace,
sanitární keramika, topení a náklady na práci.
Pan Přemysl Mudra navrhl, aby se kabiny rozdělily při rekonstrukci na dvě oddělené místnosti (DOMÁCÍ,
HOSTÉ).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr rekonstrukce kabin na místním fotbalovém hřišti
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5A/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr podání žádost o dotaci na rekonstrukci kabin na místním fotbalovém hřišti
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5B/1/2019 bylo přijato.

6. Dotace - obchod
Paní Petra Boubínová informovala ZO o možnostech dotace pro snížení energetické náročnosti objektu, kde
se nachází místní obchod, kadeřnictví a obecní byt č. p. 25.
Možnost podání dotace od 01. 03. 2019.
P. Boubínová bude dále postupovat, tak aby bylo možné žádat o dotaci v nejbližší možné době.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr rekonstrukce vytápění objektu č. p. 25
Výsledek hlasování:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6A/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr podání žádost o dotaci na rekonstrukci vytápění objektu č. p. 25
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6B/1/2019 bylo přijato.

7. Dotace – Kulturní dům
Předsedající informoval ZO o možnostech dotace na rekonstrukci objektu č. p. 32 – kulturní dům. Dotaci
poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Datum podání žádosti o dotaci do 28. 2. 2019.
Předsedající informoval ZO o dalším postupu, dále bude pokračovat v přípravě žádosti dotace.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr rekonstrukce objektu č. p. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7A/1/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr podání žádost o dotaci na rekonstrukci objektu č. p. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7B/1/2019 bylo přijato.
8. Směrnice Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním směrnice Pravidla pro vyřizování petic a stížností.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje směrnici Pravidla pro vyřizování petic a stížností
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/1/2019 bylo přijato.

9. Různé
• Dne 16. 01. 2019 proběhne na OÚ metodické vedení obce s pracovnicemi z KÚ. Jedná se o
předběžnou kontrolu uplynulého roku.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
10. Diskuse
• Pan Bělohlávek vznesl dotaz ohledně sypače a jeho možnosti použití
- Předsedající uvedl, že se musí přizpůsobit technický stav a musí se provést seřízení.
•

Pan Bělohlávek vznesl dotaz na změnu jízdního řádu a uvedl nevyhovující spoje a to především pro
školáky a starší občany.
- Předsedající uvedl, že tento problém je již opakující se a nejlepší řešení je osobní projednání
v sídle organizátora veř. dopravy pro KÚ u spol. POVED, zajistí předsedající.

•

Paní Ing. Jitka Mudrová vznesla dotaz, zda již má ZO k dispozici upravený rozpočet pro rekonstrukci
KD, kde jsou zohledněny všechny etapy rekonstrukce s kompletním zhotovením.
- Pan předsedající uvedl, že zatím tento rozpočet k dispozici nemá a dne 23. 01. 2019 bude
řešit s rozpočtářkou výše uvedený rozpočet.

•

Pan Roland Vančó vznesl dotaz ohledně rozpočtu na rekonstrukci KD, dle pana R. V. je rozpočet
nejasný a není adekvátní. Také není spokojen se schváleným obecním rozpočtem. Dále se pak
informoval na rozpočet rekonstrukce obchodu a ten je podle R. V. také neadekvátní.
- Panu R. V. byly oba rozpočty poskytnuty k náhledu a bylo mu zopakováno, že rozpočet na KD
je v dalším jednání a že se na něm bude dále pracovat, současná verze je pouze „pracovní“.
Dále si pan R. V. zhotovil fotodokumentaci na svůj mobilní telefon rozpočtu na obchod.
S tímto jednáním ZO nebylo předem seznámeno.

UPOZORNĚNÍ: není přípustné, aby byly dokumenty, které budou použity pro poptávkové, výběrové či
jiné řízení spojené s výkonem veřejné správy dokumentovány pro potřeby občanů bez výslovného
souhlasu ZO.
11. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 18:45 hod.

Zapsala 09. 01. 2019: Petra Boubínová
Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 19. 01. 2019
Sejmuto:

