ZÁPIS

č. 02/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 02. 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: L. Myslivec, J. Mudrová, R. Vančó, V. Boubín st. - příloha č. 1
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.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání zastupitelstva
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Jednací řád obce
4. Obecní rozhlas – SOVT – RADIO
5. Veřejné osvětlení
6. Obecní oslavy – 3. 8. 2019
7. Rozpočtové opatření č. 11/2018
8. Lesospol hospodaření
9. Strategický plán obce
10. Dotace na KD
11. Žádost ZO Rokycany – Moulis
12. Žádost o dotaci Dopravní obslužnost
13. Žádost o dotaci Koloběh života
14. Metodické vedení obce 16. 1.
15. Inventura
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2/2019 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
Usnesení č. 2/2/2019 bylo přijato.

Zdržel se: 0

3. Jednací řád obce
Předsedající informoval zastupitele o zamýšleném záměru zpřesnění Jednacího řádu. Předsedající apeloval na přítomné,
aby se snažili respektovat a naslouchat jiné názory. Jednací řád obce zatím nezměněn.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
4. Obecní rozhlas – SOVT – RADIO
Proběhla oprava a doplnění chybějící antény na veřejném rozhlasu. Společnost SOVT – RADIO zaslalo návrh
na doplnění bezdrátových hlásičů, aby se dosáhlo lepší slyšitelnosti rozhlasu. Navrhovaný rozpočet je
38 018,Návrh usnesení:
ZO schvaluje navrhovaný rozpočet na doplnění hlásičů

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/2019 bylo přijato.
5. Veřejné osvětlení
V minulých dnech probíhala v obci neplánovaná oprava veř. osvětlení. Zatím se nepodařilo zjistit přesnou
příčinu občasného zkratu a následného výpadku veř. osvětlení v dolní části obce. Servis uvedl více možných
příčin (veř. rozhlas, izolátory). Proběhli drobné opravy.
Dále je v řešení sloup osvětlení u rybníka, který se naklání a je potřeba ho přemístit na vhodnější místo.
V následujících dnech se bude řešit možné umístění.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

6. Obecní oslavy – 3. 8. 2019
Oslavy k výročí obce 480 let a k výročí SDH 121 let se uskuteční dne 3. 8. 2019. Předsedající vyzval
přítomné, aby si připravili své návrhy pro oslavy na následující zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

7. Rozpočtové opatření č. 11/2018
Předsedající informoval o schválení konečného rozpočtového opatření pro rok 2018.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

8. Lesospol hospodaření
Předsedající předal slovo přítomnému zástupci společnosti Lesospol panu L. Myslivcovi
Pan L. Myslivec seznámil zastupitelstvo s hospodařením s lesním majetkem obce za uplynulý rok 2018.
Upozornění na zhoršující se stav lesů v důsledku sucha a s tím související kůrovcovou kalamitu, která je
plošná na většině území ČR. Z těchto důvodu byla úmyslná těžba realizována pouze v první dekádě roku
2018, v následujících období roku probíhala pouze těžba kalamitní (vítr, kůrovec). Dalším aspektem
v hospodářských výsledcích roku 2018 je vyšší cena práce a snižující se cena dřeva.
Skutečný výsledek za rok 2018:
1 451 706,Z toho obec:
1 233 950,Vyplaceno během roku:
1 307 708,Vráceno Lesospolu:
73 758,-

L. Myslivec předložil zastupitelstvu návrh Dodatku č. 20 k nájemní smlouvě, zde jsou zohledněny faktory,
které se odrážejí na hospodaření v lesích obce.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh Dodatku č. 20 k nájemní smlouvě

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č. 8/2/2019 bylo přijato.

9. Strategický plán obce
Předsedající seznámil zastupitelé s dokumentem, který je pomocným nástrojem pro rozhodování
v budoucím rozvoji obce.
Zastupitelé měli k dispozici Strategický plán obce, dále jen SP, v předstihu a byl upravován dle připomínek.
SP je dokumentem pomocným a lze ho v průběhu platnosti (2019-2024) doplňovat či pozměňovat, tak aby
odpovídal potřebám obce a občanů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Strategický plán obce Líšná

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2/2019 bylo přijato.

10. Dotace na KD
Předsedající informoval zastupitele o průběhu procesu podání žádosti o dotaci na KD u MMR. Dokumenty pro potřebu
této žádosti jsou shromažďovány a odesílány zpracovateli dotace.
Stavební povolení na KD je vydané, čekáme na nabytí právní moci (vyjádření SÚ).
Dotaz: Roland Vančó
 Pravděpodobnost úspěchu dotace?
Odpověď: Radek Kovanda
 Pravděpodobnost úspěchu závisí na správném zpracování žádosti o dotaci, dodání všech potřebných
dokumentů, a následně na posouzení této žádosti ze strany MMR. Pan starosta se domnívá, že šance je reálná a
proto budeme dále pokračovat v přípravě dotace.
Dotaz: Roland Vančó
 Možnost vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat projektem KD?
Odpověď: Radek Kovanda
 Předsedající uvedl, že vytvoření pracovní skupiny je nový návrh a bude se dále diskutovat, zda je pracovní
skupina vhodná a potřebná pro realizaci projektu.
 Dále byl navržen termín schůzky, na této schůzce bude možné seznámit se s projektem rekonstrukce KD. Tento
termín je 6. 3. 2019 od 16:30 na Obecním úřadě. Schůzka je veřejná a občani se zde mohou dotazovat na
konkrétní otázky týkající se projektu.
 Předsedající upozornil, na pravidelné úřední hodiny obecního úřadu, v těchto hodinách je možné dostavit se na
OÚ a informovat se ve všech otázkách týkajících se budoucích plánovaných projektů v obci.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Žádost ZO Rokycany – Moulis
Předsedající seznámil zastupitelé s žádostí o finanční příspěvek ZO ČSOP ROKYCANY zastoupenou panem
Moulisem. Příspěvek je již zahrnut v rozpočtu a to ve výši 4 000,-. Jsme pravidelnými přispěvateli této
organizace.
Návrh usnesení:

ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek ZO ČSOP ROKYCANY

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/2/2019 bylo přijato.

12. Žádost o dotaci Dopravní obslužnost
Předsedající seznámil zastupitelé s žádostí o dotaci na Dopravní obslužnost. Společnost PROVOD ve výši
6 369,Návrh usnesení:
ZO schvaluje žádost o dotaci na Dopravní obslužnost
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2/2019 bylo přijato.
13. Žádost o dotaci Koloběh života
Předsedající seznámil zastupitelé s žádostí o dotaci pro spol. paní Kotvové ze Zbirohu, která se zabývá
přímou péčí především pro seniory. Předsedající navrhl, aby byla paní Kotvová kontaktována a pozvána na
následující zastupitelstvo, aby bylo možné získat více informací o poskytovaných službách a fungování spol.
Návrh usnesení:
ZO navrhuje pozvat pí. Kotvovou pro doplnění informací

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2/2019 bylo přijato.
14. Metodické vedení obce 16. 1.
Předsedající informoval zastupitelé o průběhu metodického vedení, které proběhlo dne 16. 1. 2019
pracovnicemi z KÚ.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
15. Inventury
Místostarosta informoval o skončení inventury majetku obce a podal návrhy na vyřazení majetku, který se
již nevyužívá či je poškozen.
Návrh usnesení:
ZO vyřadit majetek uvedený v návrhu na vyřazení

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2/2019 bylo přijato.
16. Různé
Paní Jana Hurtová připomněla termín dětského maškarního plesu dne 23. 2. 2019 od 15:00 v Hostinci a
dále pak informovala zastupitelé o předběžném rozpočtu 5 000,Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

1. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 20:05 hod.

Zapsala 13. 02. 2019: Petra Boubínová
Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 22. 02. 2019
Sejmuto:

