ZÁPIS

č. 01/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 01. 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: Kamila Nováková
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.

Dotace

4.

Žádost o finanční příspěvek

5.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/01/2020 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. 02/01/2020 bylo přijato.
3. Dotace
Předsedající seznámil zastupitele s dalším postupem ohledně dotací. Na základě schůzky pana
Kovandy a Mudry se zástupkyní Plzeňského kraje, je možností pro podání žádostí o dotacích
z Plzeňského kraje více (havarijní stav budov – Hostinec krov, podpora místních obchodů, PSOV)
Tyto dotační tituly jsou návazně rozloženy v roce 2020 a obec má zájem žádat ve všech těchto
dotačních titulech.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na PK – PSOV (komunikace)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03A/01/2020 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na PK – podpora místních obchodů (elektrická energie)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03B/01/2020 bylo přijato.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na PK – Havarijní stav (hostinec – Krov napadení dřevokazným
škůdcem)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03C/01/2020 bylo přijato.
4. Žádost o finanční příspěvek
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení žádost o finanční prostředek od Centra pro
zdravotně postižené Plzeňského kraje - Rokycany. Na základě diskuze zastupitelstva, došlo ke
shodě, že v tomto případě se nejedná o spřízněnou organizaci. V současné době služby centra
nejsou využívány žádným občanem naší obce a nejedná se o organizaci, která se nachází v našem
mikroregionu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené PLZEŇSKÉHO KRAJE

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7

Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/01/2020 nebylo přijato.
5. Různé
 Předsedající zhodnotil vánoční koncert jako úspěšný a uvedl, že společnosti Chrástochor
byla vyplacena cena obvyklá 5 000,- Kč.
 Únorové zastupitelstvo bude probíhat dne 19. 02. 2019, posun je z důvodu jarních
prázdnin.
 Termín Maškarní zábavy pro děti je 29. 02. V Hostinci.
 Místostarosta připomněl nutnost schválení nového hřbitovního řádu do května 2020.
 V prostorách kabin SK Líšná na fotbalovém hřišti byla zahájena druhá etapa rekonstrukce –
interiér.
 Informační schůzky budou probíhat čtvrtletně a to vždy 3. pátek v měsíci březnu, červnu,
září a prosinci ve změněném čase 18:00
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Zapsala 15. 1. 2020: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
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podpis

starosta obce
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Jan Mudra

podpis
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