ZÁPIS

č. 02/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 2. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek
Nepřítomen - omluven: P. Mudra
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 6 členů zastupitelstva a tím je zastupitelstvo
obce usnášení schopné.
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:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Žádosti o příspěvek
Žádost o koupi pozemku Palkovi
Web. stránky
Dotace
Rekonstrukce hostince
Odpady
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/02/2021 bylo přijato.
Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovatelem zápisu p. Pavla Bělohlávka a paní Janu Hurtovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.

Návrh usnesení:
ZO určuje zapisovatelem pí. Petru Boubínovou, ověřovatelem zápisu pí. Janu Hurtovou a pana
Bělohlávka
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/02/2021 bylo přijato.
Žádosti o příspěvek
Předsedající seznámil zastupitele, s došlými žádostmi od spolků a sdružení, které byly doručeny na
OÚ, zastupitele se shodli, že je nutné podporovat ty spolky a sdružení, které jsou v regionální a
současně i spolupracují s obcí, nebo jsou občani Líšné v těchto spolcích či sdruženích aktivní.
A) Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek v obvyklé částce 1000 Kč pro Český svaz chovatelů Základní organizace Terešov
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. A03/02/2021 bylo přijato.

B) Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek pro Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. B03/02/2021 nebylo přijato.

C) Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o. p. s.
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. C03/02/2021 nebylo přijato.

D) Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek v obvyklé částce 4000 kč pro ZO ČSOP ROKYCANY
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. D03/02/2021 bylo přijato.

Žádost o koupi pozemku Palkovi
Předsedající seznámil zastupitelstvo s žádostí od manželů Palkových o koupi pozemku parc. č. 1022/1
v k. ú. Líšná o celkové výměře cca 25m². Tento pozemek je připlocen k pozemku ve vlastnictví
manželů Palkových a ti ho dlouhodobě využívají jako vlastní, žádost je zdůvodněna narovnáním
vlastnických vztahů. Náklady spojené s prodejem pozemku parc. č. 1022/1 v k. ú. Líšná u Zbiroha
budou hrazeny kupujícím.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Web. stránky
Předsedající seznámil zastupitelstvo o nabídce spol. GALILEO, která nabízí tvorbu a umístění webových
stránek. Tvorba web. Stránek obce 21.000,- Kč /jednorázově/ a umístění stránek obce na webu 6.500,Kč /ročně/. V současné době služby zajištuje firma MK software s touto firmou spolupracuje pan Jan
Mudra a zajišťují, aby web. stránky splňovali zákonné náležitosti.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje nového provozovatel web. stránek obce a to firmu GALILEO
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/02/2021 nebylo přijato.

Dotace
Pan místostarosta obce Jan Mudra seznámil zastupitelé o podání žádosti o dotaci na multifunkční
hřiště dne 10. 2. do programu PSOV – žádost byla přijata. Vyhodnocení do 19. dubna.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rekonstrukce hostince
Pan předsedající seznámil zastupitelé s průběhem stavebních prací na staveništi, jako je příprava na
strop. Konstrukci, probíhající suché procesy, ostatní práce zastaveny z důvodů velkých mrazů. Návrh
na změnu termínu zhotovení do 31. 12. 2021 bude uzavřen dodatek ke smlouvě a následně bude
zaslán na MMR. Dále je v řešení projekt slaboproudu a ozvučení.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Odpady
Petra Boubínová seznámila zastupitelstvo s tab. odpadů, která byla zastupitelům zaslána do e-mailu, dále pak
informovala zastupitelé, že spol. Rumpold zatím nedokáže identifikovat konkrétní vyprodukované množství na
nemovitost.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Různé
Oprava traktoru CASE – starosta seznámil zastupitele s průběhem opravy obecního traktoru a dále bude řešit
situaci s pojišťovnou.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:40
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