ZÁPIS

č. 11/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 11. 2019 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná
Přítomni: R. Kovanda J. Mudra, T. Valenta, P. Bělohlávek, P. Mudra, P. Boubínová
Omluveni: J. Hurtová
Nepřítomen - omluven:
Hosté: Vl. Boubín ml., R. Vančó, J. Mudrová
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 a doplnil body programu.
Program jednání:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Návrh Rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 2020-2023

4.

Rozpočtové opatření 9/2019 a 10/2019

5.

Stanovení výše rozpočtového opatření, které schvaluje starosta obce

6.

Dopravní obslužnost

7.

Knihy, propagace obce

8.

Židle do Hostince na návsi

9.

Víceúčelové hřiště – renovace/rekonstrukce

10.

Kontrola Hasičů

11.

Kontrolní prohlídka – MÚ Zbiroh

12.

Prodej části pozemku 843/1

13.

Mobilní rozhlas

14.

Vyjmutí půdy ze ZPF

15.

BUBLAVA – žádost o příspěvek

16.

Metodické vedení obce z PK

17.

Mikuláš

18.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/11/2019 bylo přijato.
2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Přemysl Mudra a p. Tomáš Valenta
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
ZO určuje zapisovatelem pí. Petru Boubínovou, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a p. Tomáše
Valentu
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/11/2019 bylo přijato.
3. Návrh Rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 2020-2023
Předsedající seznámil zastupitelé s Návrhem rozpočtu pro následující rok 2020. Pro rok 2020 je
navrhován schodkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou rekonstrukce hostince a
rekonstrukce v č. p. 25 - obecní prodejna a byt.
Dále předsedající seznámil zastupitelé s návrhem střednědobého výhledu pro období 2020-2023.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Rozpočtové opatření 9/2019 a 10/2019
Předsedající seznámil zastupitelé s Rozpočtové opatření, které se vztahují k měsíci září a říjnu.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
5. Stanovení výše rozpočtového opatření, které schvaluje starosta obce
Na základě doporučení p. Bělohlávka, které bylo přijato na základě proběhlé finanční kontroly.
Bude každoročně schvalována výše rozpočtových opatření, které má ve své pravomoci starosta
obce. Hranice výše byla navržena 500tis. 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: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/11/2019 bylo přijato

6. Dopravní obslužnost
Starosta seznámil zastupitele s výši příspěvku pro rok 2020 Plzeňskému kraji v rámci Dopravní
obslužnosti činí 6 336,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
7. Knihy, propagace obce
Předsedající seznámil ZO s nabídkou na spolupráci s vydáním knihy Rokycansko z nebe. Tato
nabídka byla zastupitelům již sdělena v průběhu října a byla přijata.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
8. Židle do Hostince na návsi
Předsedající seznámil zastupitelé s nutností zakoupit 40 židlí do Hostince. Zapůjčené židle
z Cerhovic je nutné vrátit a počet židlí bude tudíž nedostatečný pro konání kulturní akcí. V případě
zdárné rekonstrukce Hostince budou tyto židle umístěny v hospodě na hřišti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nákup židlí – 40 KS do Hostince
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/11/2019 bylo přijato

9. Víceúčelové hřiště – renovace/rekonstrukce
Místostarosta pan J. Mudra seznámil zastupitelé s nabídkou a předběžným rozpočtem na záměr
renovace a rekonstrukce víceúčelového hřiště. Dále byly představeny dvě možnosti dotace, které
by pro tento účel byly možné.
Pan J. Mudra dále uvedl, že zatím nejsou k dispozici další poptávané nabídky pro porovnání cen.
V tuto chvíli má obec k dispozici dvě nabídky od jedné společnosti a to 1 600 000 Kč a 1 200 000
Kč, přičemž pro využití a možnost zachování více účelnosti hřiště je relevantní dražší varianta.
Zastupitelstvo se dohodlo na padání žádosti pro rekonstrukci od nadace ČEZ (bude řešet J. Mudra).
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Kontrola Hasičů
Dne 30. 10. 2019 v 9:00 proběhla kontrola SDH Líšné a to za přítomnosti pana starosty. Kontrola se
zaměřila na činnost SDH a související dokumenty, včetně smluv a kontrolních zdravotních
prohlídek.
V průběhu kontroly byly zjištěny nedostatky, které je SDH povinen napravit do 16. 12. 2019. SDH
již zahájilo nápravné opatření.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

11. Kontrolní prohlídka – MÚ Zbiroh
Dne 12. 11. 2019 proběhla v KÚ Líšná kontrola na základě udání „neohlášené stavby“ u manželů
Ing.Jana Potácela a MUDr. Ireny Potácelové evid.č. 9 Líšná. Jedná se o dřevěnou konstrukci, která
slouží jako opora vzrostlé zeleně. Za obec Líšnou byla přítomna Petra Boubínová.
Městský úřad Zbiroh, odbor výstavby a ŽP, sděluje dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, že
výše uvedený podnět prošetřil a neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
12. Prodej části pozemku 843/1
Předsedající seznámil zastupitelé o Smlouvě o smlouvě budoucí prodeje části pozemku 843/1, pro
potřeby spol. ČEZ k výstavbě trafostanice. Tato trafostanice je nutná k připojení nově vznikající
zástavby v lokalitě Letná.
Tento záměr byl řádně vyvěšen, a proto předsedající navrhuje tento záměr schválit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí prodeje části pozemku 843/1
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/11/2019 bylo přijato

13. Mobilní rozhlas
Předsedající seznámil zastupitelé možnosti rozšíření infomačního systému obce a to
prostřednictvím aplikace, která spojuje více možností informovaní občanů o aktuálních akcích.
Společnost, poskytující tyto služby má do budoucna tyto služby propojit s veřejným rozhlasem.
Zastupitelstvo došlo ke shodě, že v tuto chvíli není nutné informovanost více rozšiřovat a bude se
tímto dále zabývat v době, kdy systém bude plně propojen s veřejným rozhlasem a bude více
zapracována potřeba menších obcí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozšíření informačního systému pro potřeby informovanosti občanů
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/11/2019 nebylo přijato

14. Vyjmutí půdy ze ZPF
Předsedající seznámil o průběhu procesu, který obec řeší v souvislosti s kompostárnou a jejím
zápisem do katastru. V současné chvíli obec obdržela závazné stanovisko, které obci ukládá
nutnost vyjmutí půdy ze ZPF(zemědělského půdního fondu), to bude zpoplatněno dle tab. a to
34tis. Kč.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

15. BUBLAVA – žádost o příspěvek
Obec Bublava žádá obec Líšnou o příspěvek na činnost místní správy. Obec Bublava se dostala
chybou minulých zastupitelů do tíživé situace a veškeré finance, které má k dispozici jsou
alokovány na splácení dluhů let minulým, proto žádá ostatní obce o finanční příspěvek, který by
byl použit na obnovu základní infrastruktury v obci.
Zastupitelé se shodli, že není v možnostech naší obce vypomáhat obcím, které se dostali do
dluhové tísně, pokud se nejedná o spřátelené a sousední obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje finanční výpomoc obci Bublava
Výsledek hlasování:
Pro: 0 Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/11/2019 nebylo přijato

16. Metodické vedení obce z PK
Dne 4. 12. 2019 proběhne na obci Metodické vedení obce, které proběhne za účasti úřednic
z Plzeňského kraje.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
17. Mikuláš
7. 12. 2019 od 14:00 bude na sále v hostinci probíhat Mikulášská nadílka, včetně soutěže o
nejhezčí vánoční dekoraci.
Rozpočet na Mikulášskou 12 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

18. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 19:25 hod.

Zapsala 13. 11. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Tomáš Valenta

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 20. 11. 2019
Sejmuto:

