ZÁPIS

č. 01/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 1. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra, J. 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 6 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 jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Dodatek smlouvy - odpady

4.

Metodická dohlídka

5.

Dokončení rekonstrukce hostince

6.

Pravomoc starosty pro schvalování RO

7.

Žádost o dotaci

8.

RO 13

9.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/1/2022 bylo přijato.

2. 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. 02/1/2022 bylo přijato.
3. Dodatek smlouvy - odpady
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení dodatek smlouvy se společnostmi AVE, která upravuje
nastavení ceny za služby odvoz a likvidaci odpadu z ČOV.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek sml. se spol. AVE
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/2022 bylo přijato.
4. Metodická dohlídka
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky metodické dohlídky, která proběhla 6. 1. 2022.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
5. Dokončení rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitele se stavem dokončovacích prací v hostinci, dále pak seznámil
zastupitele o kolaudačním souhlasu, který byl vydán 20. 12. 2022. Společnost TNT Consulting
připravuje závěrečné vyhodnocení akce pro MMR tak jak je podmíněno v dotačních podmínkách.
Hostinec, předán provozovateli panu O. Szalayovi.
Dále byly předloženy dvě cenové nabídky na zhotovení opony a závěsů na sál hostince. Zastupitelstvo
vybralo nabídku od firmy Divadelní služby z Plzně.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje cen. Nabídku ze dne 11.1. 2022 od firmy Divadelní služby na zhotovení opony a závěsů na
sál hostince.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5/1/2022 bylo přijato

Zdržel se: 0

6. Pravomoc starosty pro schvalování RO
ZO pověřuje starostu obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů pravomocí k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními ZO s
platností od 12. 1. 2022 v rozsahu viz příloha.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje PRvomoc starosty pro schvalování rozp. opatření a to ve navýšit výdaje u jednotlivých
položek do výše Kč 500 000,- a dále pak ve znění přílohy tohoto zasedání
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/1/2022 bylo přijato
7. Žádost o dotaci
místopředseda seznámil zastupitelstvo s nově vypsaným programem Plzeňského kraje - Program stabilizace a
obnovy venkova a možností zažádat v tomto programu o dotaci na II. Etapu rekonstrukce multifunkčního hřiště
na Letné. Rozpočet II. Etapy je kalkulován na cca 670tis. Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu stabilizace a obnovy venkova z PK na II. Etapu
rekonstrukce multifunkčního hřiště.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/1/2022 bylo přijato

8. RO 13
Předseda seznámil zastupitele se zněním rozp. opatření číslo 13

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
9. Různé
Předseda seznámil zastupitelstvo s poděkováním od Linky bezpečí, které dorazilo poštou, jedná se o
poděkování obci za podporu v roce 2021.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:15

Zapsala: 12. 1. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 29. 12. 2021
Sejmuto:

podpis

