ZÁPIS

č. 10/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 10. 2020 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Mudra, P. Boubínová
Nepřítomen - omluven: P. Bělohlávek
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 a doplnil body programu.
Program jednání:
1.

Schválení programu jednání zastupitelstva

2.

Volba ověřovatelů zápisu

3.

Vyúčtování el. energie

4.

Dotace

5.

Rozpočet 2021

6.

Rozpočtové opatření

7.

Úprava cen V/S od nového zúčtovacího období 10/2020

8.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/10/2020 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: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/10/2020 bylo přijato.
3. Vyúčtování el. energie
Předsedající seznámil zastupitele s vyúčtováním el. energie za uplynulé období. Ve vyúčtování se
promítlo především avizované zdražování energie. Spotřeba el. energie je dlouhodobě stabilní na
všech odběrných místech.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
4. Dotace
Předsedající seznámil zastupitelstvo s průběhem jednotlivých dotačních titulů, o které jsme jako obec
žádali v tomto roce.
-

-

-

Komunikace na Drahách (PK), zatím stále v procesu a čeká se na stavební povolení, dále pak
bude možné podepsat smlouvu o dotaci. V současnosti také čekáme na povolení PK o
prodloužení termínu dodání podkladů k dotaci.
Havarijní stav krovu (PK), v současnosti není jasné, zda tuto dotaci budeme moci čerpat,
respektive po podpisu smlouvy o dotaci s MMR na rekonstrukci hostince se budeme muset
této dotace vzdát (duplicitní čerpání).
El. energie obchod (PK)– pro tuto dotaci splňujeme všechny náležitosti, čekáme na podpis
smlouvy
Rekonstrukce hostince (MMR) po doložení položkového rozpočtu (SPEKTRA) by mělo dojít
k podpisu smlouvy.

Rekonstrukce hostince již byla zahájena, na staveništi probíhají přípravné práce, byly stanoveny
pravidelné kontrolní dny.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

5. Rozpočet 2021
Předsedající vyzval zastupitelé, aby se zamysleli nad investicemi v následujícím roce, aby případně
mohli být zahrnuty do návrhu rozpočtu, který je v přípravě.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
6. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce se zněním rozpočtových opatření 7/2020 a 8/2020.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

7. Úprava cen V/S od nového zúčtovacího období 10/2020
Předsedající seznámil zastupitele s opětovnou povinností zvýšit cenu vodného a stočného, tato povinnost
vyplývá z podmínek dotačního titulu, který byl čerpán na vybudování úpravny vody, vodovodu, kanalizace a
ČOV.
Od nového zúčtovacího období tedy od 10/2020 bude cena upravena:
Vodné

34,54 Kč bez DPH

38,- Kč včetně DPH

Stočné

75,454 Kč bez DPH

83,- Kč včetně DPH

Celkem

109,99 Kč bez DPH

121,- Kč včetně DPH

Návrh usnesení:
ZO schvaluje nové ceny vodného a stočného pro následující zúčtovací období a to ve výši
Vodné

34,54 Kč bez DPH

38,- Kč včetně DPH

Stočné

75,454 Kč bez DPH

83,- Kč včetně DPH

Celkem

109,99 Kč bez DPH

121,- Kč včetně DPH

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 07/10/2020 bylo přijato.
8. Různé
a) Kulturní akce v obci jsou do odvolání zrušeny
b) Nouzový stav a nové opatření Vlády ČR, obec je připravena k součinnosti a k výpomoci občanům, kteří
to budou potřebovat v souvislosti s opatřeními či nákazou COVID 19
c) V jednání a v přípravách s plánem odvodnění lokality na Drahách pokračuje pan místostarosta J. Mudra
d) MAS Světovina – aktuální informace o dění v MAS Světovina předal pan starosta
e) Svoz nebezpečného odpadu proběhne 11. 11.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:05

Zapsala: 14. 10. 2020

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 21. 10. 2020
Sejmuto:

podpis

