ZÁPIS

č. 12/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 12. 2019 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná
Přítomni: R. Kovanda J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Bělohlávek, P. Mudra, P. Boubínová
Nepřítomen - omluven:
Hosté: Vl. Boubín st., R. Vančó
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 a doplnil body programu.
Program jednání:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Rozpočet obce na rok 2020

4.

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2023

5.

Rozpočtové opatření

6.

Dotace

7.

Metodický dohled

8.

Mikroregion - SCHŮZE

9.

Odměny zastupitelů

10.

Sloup u rybníka

11.

Inventury 2019

12.

ZŠ Pivoňka - Chříč

13.

Lipertová, Rybová

14.

Různé

15.

Diskuze

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/12/2019 bylo přijato.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Přemysl Mudra a pí. Jana Hurtová
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. 2/12/2019 bylo přijato.
3. Rozpočet obce na rok 2020
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2020. Pro rok 2020 bude
schodkový rozpočet, kde největšími investičními akcemi budou rekonstrukce hostince a změna
vytápění v č. p. 25 - obecní prodejna a byt. Před hlasováním o rozpočtu se starosta zeptal, zda jsou
nějaké připomínky k předloženému rozpočtu. Rozpočet bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2020
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/12/2019 bylo přijato.
4. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2023
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Střednědobý rozpočtový výhled na období 20202023. Před hlasováním o Střednědobém rozpočtovém výhledu na období 2020-2023 se starosta
zeptal, zda jsou nějaké připomínky k předloženému Střednědobému rozpočtovému výhledu na
období 2020-2023. Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2023 bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2023
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/12/2019 bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil zastupitelé s rozpočtovým opatřením 11/2019.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

6. Dotace
Předseda seznámil zastupitele s výsledkem žádosti o dotaci podané v souvislosti rekonstrukce
víceúčelového hřiště – nadace ČEZ. Žádost byla zamítnuta.
Předseda s panem místostarostou dále přiblížili možnosti čerpání dotace na vybudování
komunikace na Drahách a ke kompostárně, možnosti jsou např. u Plzeňského kraje PSOV.
Dále předseda seznámil zastupitele s možnostmi dotací, které lze podat na plánované
rekonstrukce krámu a hostince. Žádost na rekonstrukci (zateplení a změna vytápění) pro projekt
krámu je možné podat v nejbližší době (p. Boubínová).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/12/2019 bylo přijato
7. Metodický dohled
Na žádost obce proběhl v obci dne 4. 12. 2019 metodický dohled z PK, kde proběhla předběžná
kontrola hospodaření obce. Na základě Metodického dohledu nevzniká obci žádná povinnost.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
8. Mikroregion - SCHŮZE
Předsedající seznámil zastupitelé s průběhem schůze
- Rozpočet
- Střednědobý výhled Rozpočtu
- Párty stan – DOTACE
- Rokycansko z nebe
- Inventura Mikroregion
- MAS Světovina – pí. Machatá navržena do správní rady
- Parkoviště nádraží – Kařez
a) Zbiroh nabízí, že odkoupí pozemek navazující na současný pozemek
b) Mikroregion odsouhlasil 200 000,- Kč na výdeje spojené s nabitím nových parkovacích
míst
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
9. Odměny zastupitelů
Na základě novely nařízení vlády 318/2017 Sb ze dne 9. Prosince 2019 předsedající seznámil
zastupitele se zněním přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění. Výše odměn je
v obci stanovena dle tohoto nařízení a to v maximální výši.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výši odměn dle platného nařízení vlády 318/2017 Sb. v maximální výši
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/12/2019 bylo přijato

10. Sloup u rybníka
Předsedající seznámil zastupitelé s dokončením přesunutí sloupku u rybníka na návsi, tento sloup
se přemístil z důvodu stálého nahýbání. Přesun také vyřešil, potřebu el. energie u rybníka při
konání kulturních akcí.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Inventury 2019
Předsedající požádal zastupitele o součinnost při inventurách 2019 a dále se zastupitelstvo
dohodlo na Inventurní komisi.
Předseda inventurní komise – J. Mudra, členové inventurní komise – P. Bělohlávek, T. Valenta.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Předsedu inventurní komise – J. Mudra a členy inventurní komise – P. Bělohlávek, T.
Valenta.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/12/2019 bylo přijato
12. ZŠ Pivoňka - Chříč
Obec obdržela žádost o finanční příspěvek na činnost od soukromé ZŠ Pivoňka ve Chříči. Tuto školu
navštěvují dvě děti z naší obce. Zastupitelstvo se shodlo, že žádost splňuje podmínky, které
všeobecně obec hodnotí při obdobných žádostech, a proto navrhuje 5 000,- Kč jako jednorázový
příspěvek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje jednorázový finanční příspěvek na činnost pro ZŠ PIVOŇKA a to ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/12/2019 bylo přijato
13. Lipertová, Rybová
Zastupitelstvo se zabývalo tíživou životní situací paní Lipertové a její matky a má v úmysl, řešit tuto situaci
s pomocí pí. Kotvovou v rámci sdružení Koloběh života.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
14. Různé
Dne 20. 12. 2019 proběhne Informační schůzka v Hostinci na návsi a to od 19:00.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

15. Diskuze
1) R. Vančó: se dotazoval p. Kovandy, jak proběhl prodej pozemků obci v roce 2013, kde se
v současné době plánuje výstavba nové komunikace, která bude sloužit jako nutná

O)

2)

O)

3)

O)

infrastruktura k obsluze nově vznikající výstavbě. Zda bude jako původní vlastník pozemků,
hradit výstavbu komunikace jako soukromník.
Dále pan R. Vančó uvedl, že je běžná praxe, že developer je investorem i potřebné
infrastruktury.
Pan Kovanda uvedl, že odkup pozemků, proběhl současně s odkupem pozemků i od jiných
vlastníku a to z důvodu uložení vodovodu a kanalizace, tyto odkupy probíhali v jedné vlně
a za jednotných podmínek. Současně také pan Kovanda uvedl, že již v době prodeje bylo
dle ÚP plánováno s pozemky pro bydlení a obec i z tohoto důvodu odkup pozemků zajistila
pro celou plánovanou komunikaci, protože je v zájmu obce vybudování odpovídající
infrastruktury pro rozvoj obce. V současné době se obec ztotožňuje s nutností komunikaci
vybudovat, a tak zpřístupnit nově zastavovanou lokalitu.
Pan R. Kovanda uvedl, že rozhodně není developer v tomto slova smyslu. V době odkupu
pozemku mu nebylo známo, zda stavební pozemky bude v budoucnosti prodávat a
smlouva o prodeji pozemku nepodmiňuje prodej okolních pozemků nutností financování
infrastruktury na již obecním pozemku.
R. Vančó: uvedl, že konzultoval projekt na změnu vytápění objektu č. p. 25 a zjistil
nesrovnalosti např., že zde nejsou projektovány komponenty otopné soustavy konkrétně
radiátory.
Dotaz byl zodpovězen ve smyslu, že rozpočet projektu je kompletní a samozřejmě
obsahuje i komponenty otopné soustavy včetně radiátorů. V rámci diskuze byl předložen
rozpočet akce k nahlédnutí.
Konzultace rozpočtu bez vědomí ZO a to bez konkrétních podkladů není relevantní.
R. Vančó se dotazoval na celkový rozpočet na rekonstrukci hostince a zda bude vyhlášeno
VŘ. Dále pak pan R. Vančó uvedl, že celkový rozpočet bude 20 mil., a jakým způsobem
bude akce financována?
Pan starosta odpověděl, že nyní je celkový původní rozpočet včetně nově vzniklého
energetického auditu předán k dopracování a na základě výsledku bude doplněný a
kompletní rozpočet použit jak k podání žádosti o dotaci, tak i k vyhlášení VŘ na zhotovitele
rekonstrukce. VŘ bude vyhlášeno s velkou pravděpodobností formou technických
podmínek. P. Boubínová uvedla, že není v současné době možné spekulovat o rozpočtu a o
celkových nákladech na rekonstrukci, protože konečný rozpočet budeme mít k dispozici
během dvou měsíců a do té doby, není opodstatněné spekulovat. Také již dříve bylo
uvedeno, že pokud nebude dotace pokrývat podstatnou část rekonstrukce, bude tato akce
etapizována, dle možností obce.

Zapsala 11. 12. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Sejmuto:

