ZÁPIS

č. 11/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 11. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. 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 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:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Rekonstrukce hostince
Komunikace na Letné
Ořez zeleně v blízkosti hřbitova
Odpadové hospodaření obce
Rozpočtové opatření 9
Cena služeb vodného a stočného
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/11/2021 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. 02/11/2021 bylo přijato.
3. Návrh rozpočtu 2022 a návrh střednědobého výhledu 2022-2025
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu 2022 a návrhem střednědobého výhledu 2022-2025.
Pro rok 2022 je navrhován přebytkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou opravy
místních komunikací a 2. etapa rekonstrukce multifunkčního hřiště na Letné, a dále pak vybavení
kuchyně hostince.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

4. Navýšení mezd a ostatních osobní náhrad
Účetní obce pí. P. Boubínová seznámila zastupitele se současnou výší odměn pracovníků obce, a to u
DPČ a DPP. Tyto odměny byly naposledy měněny před více jak osmi lety, a proto je vhodné alespoň
revidovat jejich výši.
Odměny za hodinu v současnosti činí

118,- Kč hrubého za práci s obecním nářadím
198,- Kč hrubého za práci s vlastním nářadím
150,- Kč za práci pomocnou stavební bez ohledu na
použité nářadí

Předsedající navrhl zvýšení odměn ve všech sazbách o 10% tedy:
130,- Kč hrubého za práci s obecním nářadím
218,- Kč hrubého za práci s vlastním nářadím
165,- Kč za práci pomocnou stavební bez ohledu na
použité nářadí

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení odměn za odpracované hodiny pro DPČ a DPP v následující výši:
130,- Kč hrubého za práci s obecním nářadím
218,- Kč hrubého za práci s vlastním nářadím
165,- Kč za práci pomocnou stavební bez ohledu na
použité nářadí

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 04/11/2021 bylo přijato

5. Rekonstrukce multifunkčního hřiště
místopředseda seznámil zastupitele s průběhem prací týkající se rekonstrukce multifunkčního hřiště.
Stavba byla předána dne 3. 11. společnosti VYSSPA.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

6. Odpadové hospodaření obce
Pan předsedající seznámil zastupitele s nutností vydání nových obecních vyhlášek, které se vztahují
k odpadovému hospodaření, nakládání s odpady a nastavení místního poplatku za obecní systém odp.
hospodářství. Vyhlášky byly odeslány na MV a to potvrdilo jejich správnost. Zastupitelé dále řešili
náklady, které jsou spojeny s nakládáním s odpady a možnou výši poplatků, která by měla být
hrazena občany respektive majiteli objektů. Navrženy byly tyto částky 500,- Kč, 600,- Kč, 800,- Kč
Dále pak byla navrženo odpuštění celkové výše poplatku a to osobám přihlášeným v obci, kteří splňují
podmínku – jsou mladší 15 let, jsou mladší 18 let, jsou starší 70 let.
Nejprve zastupitelstvo jednalo o schválení nové vyhl. o nakládání s odpady č. 01/2021

A) Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 01/2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06A/11/2021 bylo přijato.
Dále pak bylo hlasováno o vyhl. O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
02/2021

B) Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství č. 02/2021
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06B/11/2021 bylo přijato.

C) Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši poplatku za odpadové hospodářství za osobu/objekt 500,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 1 (Hurtová)
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06C/11/2021 nebylo přijato.
D) Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši poplatku za odpadové hospodářství za osobu/objekt 600,- Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (Hurtová)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06D/11/2021 bylo přijato.
E) Návrh usnesení:
ZO schvaluje odpuštění celkové výše poplatku a to osobám přihlášeným v obci, kteří splňují podmínku
– jsou mladší 18ti let
Výsledek hlasování:
Pro: 2 (Hurtová, Boubínová)
Proti: 5
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06E/11/2021 nebylo přijato.
F) Návrh usnesení:
ZO schvaluje odpuštění celkové výše poplatku a to osobám přihlášeným v obci, kteří splňují podmínku
– jsou mladší 15ti let
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 2 (Hurtová, Boubínová)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06F/11/2021 bylo přijato.
G) Návrh usnesení:
ZO schvaluje odpuštění celkové výše poplatku a to osobám přihlášeným v obci, kteří splňují podmínku
– jsou starší 70ti let
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 06G/11/2021 bylo přijato.

7. Rozpočtové opatření 10
Předseda seznámil zastupitele se zněním rozpočtového opatření č. 10

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 07/11/2021 bylo přijato

8. Pojistná událost les
Předseda seznámil s nahlášenou škodnou událostí, která byla způsobena silným větrem v posledních dnech.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
9. Kontrola z KÚPK rekonstrukce kabin
Předseda seznámil s proběhlou kontrolou z KÚPK na proběhlou rekonstrukci kabin, vše proběhlo bez závad.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
10. Různé
- Vánoční strom
- Lupení – brigáda 20. 11. od 8:30
- Projekt komunikace na kompostárna X koupaliště
- Obecní traktor
- Mikuláš
- Kolaudace hostince
- Vánoční koncert
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:15
Zapsala: 10. 11. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 16. 11. 2021
Sejmuto:

podpis

