ZÁPIS

č. 10/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 09. 10. 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 ml., 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.

Dotační tituly

4.

Vyúčtování ČEZ

5.

Přemístění sloupu u rybníka

6.

Lampionový průvod

7.

Hřbitovní brána

8.

Pronájem tělocvičny

9.

Lampa - Bujkovi

10.

Dotazy

11.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/10/2019 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. 2/10/2019 bylo přijato.
3. Dotační tituly
Předsedající vyzval zastupitelé, aby navrhli možnosti rozvoje obce a investice do dalších období a
to s návazností na tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2020 a rozpočtového výhledu.
Dále předsedající informoval zastupitelé se závěrem energetického auditu v souvislosti s nutnou
rekonstrukcí budovy č. p. 25 (obchod, byt). V návaznosti na energetický audit bude obec usilovat o
dotační titul, který by mohl být aplikovatelný na tento záměr.
Paní Hurtová navrhla doplnění laviček v obci. Dále pak pan J. Mudra upřesnil možnost čerpání
dotace na renovaci hřiště (volejbal, basket) na Letné a seznámil zastupitelé s předběžným
rozpočtem 1. mil., oprava by znamenala změnu povrchu, který by umožňoval víceúčelové využití i
pro modernější sporty a dále pak doplnění oplocení včetně mantinelů.
Předsedající uvedl nutnost dalšího rozvoje místních komunikací, které řeší společně s J. Mudrou a
to především v nově zastavované lokalitě na Letné a dále pak cesta kolem kompostárny.
Dále pak bylo navrženo, aby byl zrekonstruován plot u obecního úřadu se zakomponováním
shromaždiště tříděného odpadu (500 000,-).
Dále pak bylo navrženo vyčistění rybníka u hřiště SK a současně s řešení svodu povrchové vody
(200 000,-).
Dokončení rekonstrukce kabin SK (700 000,-).
Oprava vrat Stodůlky (100 000,-).
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Vyúčtování ČEZ
Předsedající seznámil zastupitelé s vyúčtováním elektrické energie v režii obce. Dále pak
informoval o nesrovnalostech u tarifů, které se budou řešit.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
5. Přemístění sloupu u rybníka
Předsedající seznámil zastupitelé s rozpočtem na akci přemístění sloupu u rybníka. Toto řešení je
dlouhodobě zvažováno z důvodu, že sloup se naklání a v rámci přemístění sloupu by se řešilo i
doplnění přívodu el. energie k rybníku a to pro zajištění kulturních akcí.
Celkové náklady jsou kalkulovány na 100 000,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje přemístění sloupu u rybníka
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/10/2019 bylo přijato

6. Lampionový průvod
Paní Hurtová seznámila zastupitelé s rozpočtem na lampionový průvod 2 500,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Návrh rozpočtu na lampionový průvod
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/10/2019 bylo přijato
7. Hřbitovní brána
Předsedající seznámil s nutností oplechováním hřbitovní brány, aby nedocházelo k zatékání do
zdiva a nedocházelo k předčasné degradaci. Pan J. Mudra seznámil zastupitelé s předběžným
rozpočtem 33 300,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje opravu hřbitovní brány v ceně 33 300,-Kč
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/10/2019 bylo přijato
8. Pronájem tělocvičny
Předsedající seznámil zastupitelé s průběhem konání jógy v místní TV. Byly navrženy varianty
k úhradě nájmu TV, pan starosta bude jednat s paní Rusekovou.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
9. Lampa - Bujkovi
Nefunkční lampa veřejného osvětlení je v řešení. Pravděpodobně se jedná o nevhodně zvolenou
zářivku. Bude řešeno s panem Jánským při přemístění sloupu u rybníka.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
10. Dotazy
R. Vančó podal dotaz na konkrétní investice do komunikací v následujícím období?
Předsedající informoval o nutnosti řešení komunikace v lokalitě Letná – nová výstavba RD a
komunikace ke kompostárně.

R. Vančó podal dotaz, zda je součástí energetického auditu i tepelná ztráta objektu?
Předsedající odpověděl, že ano.
R. Vančó podal dotaz, jak bude dále řešena rekonstrukce Hostince?
Předsedající odpověděl, že bude řesena po dokončení energetického auditu a ve společné řešení
bude i dotace ve spolupráci s panem Sedláčkem.

11. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 19:00 hod.

Zapsala 09. 10. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 16. 10. 2019
Sejmuto:

