ZÁPIS

č. 08/2020

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 08. 2020 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: Ing. Jitka Mudrová
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.

Hospoda

4.

Komunikace na Letné

5.

Internet

6.

Volby

7.

Různé

8.

Poděkování

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/08/2020 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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/08/2020 bylo přijato.
3. Hospoda
Předsedající seznámil zastupitele dalším průběhem VŘ, spol. Accon oslovila spol. Spektru, aby
připravila SoD. SoD připravena k úpravě, je nutné upřesnit datum předání smlouvy, před předáním
bude nutné stavbu vyklidit, předsedající požádal zastupitelstvo o součinnost na této akci.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
4. Komunikace na Letné
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem poptávkové řízení na zhotovitele. Poptáváno bylo 5
společností (Hrabák, AVE, Jan Hanzlík, DYBS, Ekotech), nabídky byly na OÚ doručeny 3 a to od Jana
Hanzlíka, DYBS, Ekotech. Zastupitelé se seznámili s nabídkami.
Jan Hanzlík

1 520 121,- s DPH

DYBS

1 934 973,- s DPH

Ekotech

2 324 869,- s DPH

Zastupitelstvo posoudilo reference jednotlivých společností a cenové nabídky. Po projednání se
zastupitelstvo shodlo na vítězné nabídce od pana Jana Hanzlíka.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vítězem poptávkového řízení pana Jana Hanzlíka, jako zhotovitele komunikace na Letné
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 04/08/2020 bylo přijato.
5. Internet
Předsedající seznámil zastupitelstvo o jednání se společností STARNET, které proběhlo 17. 8. Se
zástupcem společnost. V současné době se společnost STARNET rozšiřuje do Zbirohu a plánuje
rozšíření do Týčku, jednání bylo pouze informativní a společnost STARNET zatím jen zjišťuje případný
zájem ze strany obce.
Dále pak starosta informoval, že se zajímá o vysokorychlostní internet a jeho zavedení do obce již
delší dobu. V současné době to není aktuální a bude se řešit v budoucnu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

6. Volby
Předsedající seznámil zastupitelstvo obce, že stanovil dne 18. 8. Počet okrsků 1, sídlo okrsku je obecní
úřad Líšná v místnosti knihovny
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

7. Různé
a) Na základě stížnosti paní Dolákové, která byla doručena současně na obecní úřad Líšná a město Zbiroh,
proběhlo místní šetření u paní Müllerové, kde bylo zjišťováno, zda paní Müllerová neprovozuje Psí
hotel, bez souhlasu dotčených orgánů. Na základě místního šetření nebyla prokázána oprávněnost
stížnosti. Obec Líšná stížnost vypořádá s přihlédnutím k vyrozumění, které vystavil městský úřad
Zbiroh.
b) Dne 29. 8. se uskuteční „Loučení s prázdninami“ a to od 15:00

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
8. Poděkování
Pan předsedající poděkoval hasičům za organizaci Neckyády.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:30

Zapsala: 19. 8. 2020 Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:

Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 15. 7. 2020
Sejmuto:

