Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Líšná konaného
dne 12. prosince 2018
Přítomni: Kovanda, Mudra Jan, Mudra Př, Hurtová, Valenta, Boubínová, Bělohlávek
Omluveni:
Hosté: Mudrová J., Nováková, Vančo
Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl jako zapisovatele
p. Jana Mudru a ověřovatele zápisu pí. Hurtovou a p. Mudru Př. .
(Program i ověřovatelé byli schváleni – 7 pro, 0 proti)

Program:
1. Inventury za rok 2018
2. Rozpočet obce na rok 2019 + Rozpočtový výhled obce 2019 – 2022
3. Polygon
4. Mikroregion Zbirožsko
5. Dodatek ke smlouvě za odvoz odpadů
6. Různé

K bodu 1.
Starosta vydal pokyn k provedení inventur majetku obce za rok 2018. Inventura bude
provedena k 31. 12. 2018. Starosta jmenoval inventarizační komisi v tomto složení:
Předseda – Jan Mudra
Člen – Valenta Tomáš
Člen – Pavel Bělohlávek
Všichni zastupitelé vzali informace na vědomí
K bodu 2.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2019. Pro rok 2019 bude
schodkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou rekonstrukce hostince a
změna vytápění v č. p. 25 - obecní prodejna a byt. Je vypracován projekt na rekonstrukci
hostince za 14 mil. korun a změna vytápění v č.p. 25 za 1,7 mil. korun. Před hlasováním o
rozpočtu se starosta zeptal, zda jsou nějaké připomínky k předloženému rozpočtu.
Ing. Mudrová a J. Mudra upozornili, že částka za rekonstrukci hostince je nepřiměřeně vysoká
a navrhují revizi rozpočtu na rekonstrukci hostince a sejít se znovu s rozpočtářem a
projektantem. S připočtením možných víceprací může celková částka přesáhnout i 15 mil.
korun a mohlo by dojít k úplnému vyčerpání finančních zdrojů obce. Navrhují tedy do
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rozpočtu obce dát částku za rekonstrukci ve výši max. 10 mil. korun a prověřit, zda je možné
rekonstrukci za tuto částku uskutečnit.
Ing. Vančó pokládal částku 14 mil. korun také za vysokou a požádal o zaslání podkladů na
rekonstrukci hostince k nahlédnutí.
Pan Bělohlávek – navrhuje ponechat částku na rekonstrukci hostince v rozpočtu dle projektu,
s tím, že se částka nemusí vyčerpat celá v případě nižší celkové částky za tuto akci. Dále
navrhuje, že se může využít stávající vybavení hostince.
Starosta informoval, že částka za rekonstrukci je adekvátní, jelikož jde o velmi rozsáhlou
rekonstrukci, kdy ze současného objektu budou zachovány pouze obvodové zdi. Dále
informoval, že rekonstrukce bude etapizována a pro tuto akci je již dostatek finančních
prostředků.
Poté dal starosta o rozpočtu obce na rok 2019 hlasovat.
Zastupitelé schválili předložený rozpočet obce na rok 2019 (6 pro, 1 proti)
Starosta předložil zastupitelům ke schválení střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2022.
Poté dal starosta o Rozpočtovém výhledu na rok 2019 – 2022 hlasovat.
Zastupitelé schválili předložený výhled rozpočtu obce na rok 2019-2022 (6 pro, 1 proti)
K bodu 3.
Starosta informoval zastupitele, že novým předsedou sdružení obcí POLYGON se stal
starosta Mirošova pan Vlastimil Sýkora. Členský příspěvek pro rok 2019 zůstává stejný jako
v roce letošním a částka činí 130 Kč za obyvatele a rok.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
K bodu 4.
Místostarosta informoval zastupitele o výsledcích schůzky Mikroregionu Zbirožsko konané
na Městském úřadě ve Zbirohu. Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy
sdružení. Novým předsedou se stal současný starosta Zbiroha pan Michal Muravecký.
Zástupcem zůstává pan Radek Škrdlant. Na schůzce bylo dále dohodnuto čerpání dotací.
Z dotací bude zakoupen velký párty stan a pivní sety za 200 000,- Kč. Z dotací bude kryta
polovina a druhá polovina částky bude hrazena z finančních zdrojů na bankovním účtu. Dále
mohou čerpat jednotlivé obce dotaci ve výši 10 000,- Kč na větší akce, jako jsou např. oslavy
založení apod.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.
K bodu 5.
Starosta informoval zastupitele, že firma Rumpold, která zajišťuje pro obec odvoz
komunálního odpadu, zaslala nový dodatek ke smlouvě. Tento dodatek je sepsán z důvodu
zvýšení sazby za odvoz odpadů pro rok 2019. Nová částka je nyní 215 Kč za občana a rok.

Všichni zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold. (7 pro, 0 proti)
2

K bodu 6.
Starosta informoval zastupitele, že z Linky bezpečí přišlo poděkování za poskytnutí
finančního příspěvku. Dále připomněl, že informativní schůzka zastupitelstva obce se bude
konat
21. prosince 2018 od 19:00 hod v místním hostinci.
Starosta informoval zastupitele, že je dokončena repase a oprava dveří na obecním úřadě.
V tuto chvíli se čeká na doručení konečné faktury za tyto práce.
Místostarosta informoval zastupitele o výsledcích návštěvy semináře o dotacích
z Ministerstva pro místní rozvoj. Z těchto dotací lze pouze čerpat prostředky na zamýšlenou
úpravu obecních cest, ale ne na opravu kabin na hřišti a také ne na rekonstrukci hostince,
jelikož u všech rekonstrukcí je požadavek, že nesmí být pak objekt komerčně využíván. Dále
informoval, že je možné čerpat dotaci z operačního programu ŽP na rekuperaci vzduchu a
tepla – Ing. Boubínová prověří zda je možné to využít na změnu vytápění v č.25.
Starosta informoval, že je možné také čerpat dotaci ve výši 500 000,- Kč z programu
stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje. Tato dotaci byla již obcí v minulosti využívána.
P. Jan Mudra prověří možnost čerpání na opravu kabin na hřišti.
Ing. Roland Vančo se informoval, zda bude řešeno odhlučnění tepelného čerpadla u obecního
úřadu. Pan Vančo zašle kontakt na firmy, které se na toto přímo specializují. Dále informoval
o nefunkčním veřejném rozhlasu na horní návsi a o pozdním zapínání veřejného osvětlení a
nefunkční jedné lampě. Pan starosta o tom již ví a firma, která zajistí opravu, přijede po
novém roce.
Ing. Nováková informovala, že dovezla nových 17 ks střešní pro nahrazení za poškozené
stromky podél silnice ke hřbitovu. Tímto se vyčerpala celková částka za tuto akci a zbývá
pouze doplatit částku 600 Kč Zahradnictví ve Zbirohu.
Paní Hurtová zjišťovala, zda je možné čerpat příspěvek z obce naším občanům v nouzi. Nyní
je tato potřeba aktuální. Paní Hurtová prověří aktuální situaci a potřebu pro občana Líšné.
Ing. Boubínová požádala o zaslání rozpočtu na rekonstrukci hostince k nahlédnutí.

Zastupitelé vzali informace na vědomí.

Ověřil: Hurtová Jana

Zapsal: Jan Mudra

Mudra Přemysl

Jan Mudra
místostarosta

Radek Kovanda
starosta

V Líšné 15. prosince 2018
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