ZÁPIS

č. 01/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 1. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Mudra, P. Boubínová, P. Bělohlávek
Nepřítomen - omluven:
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
Odpadové hospodářství
Veř. prostranství
Provozní řád – dětské hřiště
Stanovení výše rozpočtového opatření, které schvaluje starosta obce
Obecní pozemek – možnost prodeje
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/01/2021 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. 02/01/2021 bylo přijato.
Dotace
Předsedající seznámil zastupitele, že do datové schránky obce bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z MMR (hostinec). Přes ván. svátky byla stavba pozastavena. Nyní se realizuje, dle možností,
které umožňuje počasí. Na základě příchozího dokumentu o zásahu vyšší moci (NS) od spol. Spektra,
bylo od MMR zjištěno, že prodloužení termínu realizace je nyní možné o dva měsíce a je to
podmíněno zasláním žádosti o prodloužení na MMR. Obec žádost podá.¨
Příchozí dotace v prosinci 2020

500 tis. Kč – PSOV PK – Komunikace Letná
41 tis. Kč – Podpora malých prodejen PK – el. Energie
obchod

Připravované/zamýšlené dotace – J. Mudra se informoval na dotační možnosti z PK u pí Šmejkalové,
do 16. 2. lze podávat žádost o dotaci z PSOV PK (max- výše podpory 500 tis.), dále bude otevřena
výzva pro podporu malých prodejen (el. Energie)
Další možnost jsou dotace na komunikace (kompostárna), multifunkční hřiště, odbahnění rybníčku u
SK Líšná.
A) Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci/revitalizaci multifunkčního hřiště – PSOV PK
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. A03/01/2021 bylo přijato.

B) Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na elektrickou energii – provoz obchodu – Podpora malých
prodejen PK
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. B03/01/2021 bylo přijato.
Odpadové hospodářství
Předsedající seznámil zastupitelstvo s nutností zrevidování odpadového hospodářství v obci, možnosti
zvýšení kapacity pro tříděný odpad, motivace občanů ke snížení produkce SKO (směsného
komunálního odpadu). V následujícím roce bude pravděpodobně nutné znovu zavést poplatky za
odpady. Členské poplatky ve sdružení POLYGON budou vyšší.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Veř. prostranství
Předsedající uvedl, že během roku by měla proběhnout kontrola a případná výměna laviček na
vyhlídkách v okolí obce. Dále je nutné vyčistit prostor u ohniště a dlouhodobě tento prostor udržovat,
aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování této lokality.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Provozní řád – dětské hřiště
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Provozní řád obecního dětského hřiště, tento
provozní řád byl zastupitelům doručen e-mailovou poštou v předstihu. Předsedající vyzval zastupitelé
k připomínám – bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Provozní řád obecního dětského hřiště
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/01/2021 bylo přijato.
Stanovení výše rozpočtového opatření, které schvaluje starosta obce
Pí. Boubínová navrhla zrevidování pravomoci starosty obce pro schválení rozpočtového opatření pro
rok 2021. Navržena hranice 500 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši 500tis. Kč rozpočtových opatření, do této výše schvaluje rozpočtová opatření starosta obce,
nad tuto výši budou rozpočtová opatření schvalována ZO.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/01/2021 bylo přijato

Zdržel se: 0

Obecní pozemek – možnost prodeje
Předsedající uvedl, že v poslední době se zvýšil zájem o možnost koupě obecních pozemků, které jsou určeny
k zástavbě, pí Hurtová a pí Boubínová tento zájem potvrzují s tím, že se s obdobnými dotazy také setkali.
V současnosti má obec k dispozici pouze jeden pozemek, který lze považovat za pozemek s možností stavby a
není v zájmu obce tento pozemek prodávat.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej obecních pozemků k výstavbě

Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/01/2021 nebylo přijato.

Různé
Zimní údržba obce, organizace, možnosti využití rozmetadla.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:40

Zapsala: 13. 1. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 18 1. 2021
Sejmuto:

podpis

