ZÁPIS

č. 02/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 2. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Hurtová, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra, J. Mudra
Nepřítomen - omluven: Valenta Tomáš
Hosté: Libor Myslivec
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.
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.

Lesospol

4.

Revize dětského hřiště

5.

Žádosti o příspěvek

6.

MAS Světovina

7.

Žádost o dotaci

8.

NP Křivoklátsko

9.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/2/2022 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. 02/2/2022 bylo přijato.
3. Lesospol
Předsedající přivítal zástupce společnosti Lesospol pana Libora Myslivce a předal mu slovo. Pan Libor
Myslivec seznámil zastupitelé s činnostmi, které byly realizovány v roce 2021 v obecních lesích, a dále
pak seznámil zastupitelé s hospodařením v roce 2021. Byla předložena tab. kalkulace nákladů a tržeb,
kde jsou porovnány původně plánované a skutečné náklady a tržby za hospodářský rok 2020.
Plánované náklady: 2 543 696,Plánované tržby:
3 000 000,Plánovaný výsledek: 456 304,Plánované zál.:
387 860,-

Skutečné náklady: 2 254 176,Skutečné tržby:
5 201 581,Skutečný výsledek: 2 947 405,Vyplacené zál.:
387 860,Doplatek:
2 117 434,Pan Libor Myslivec požádal o možnost rozdělení doplatku na dvě splátky splatné v první polovině roku
2022 s výší splátek – 1 000 000Kč a 1 117 434Kč.
Dále pak pan Libor Myslivec předložil plánovanou kalkulaci tržeb a nákladů na rok 2022. Poté předložil
zastupitelstvu obce návrh dodatku č. 23 k nájemní smlouvě, ve které jsou zohledněny faktory ovlivňující
hospodaření v obecních lesích.
A) Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh dodatku č. 23 k nájemní smlouvě
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Kovanda)
Usnesení č. 3A/3/2022 bylo přijato.
B) Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh pana Myslivce o rozdělení doplatku roku 2021 do dvou splátek splatných v první
polovině roku 2022 s výší splátek – 1 000 000Kč a 1 117 434Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 1 (Kovanda)

Usnesení č. 3B/3/2022 bylo přijato

4. Revize dětského hřiště
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky revizní prohlídky dětského hřiště

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

5. 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 pro Svaz tělesně postižených v ČR z. s.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5A/02/2022 nebylo přijato.
B) 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. 5B/02/2022 bylo přijato.

6. MAS Světovina
Předsedající seznámil zastupitele s obsahem schůze dne 17. 1., kterou vedl pan Pašek z MAS Světoviny
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

7. Žádost o dotaci
místopředseda seznámil zastupitelstvo s přípravou žádosti o dotaci v rámci PK do programu na podporu malých
prodejen – el. energie. Tento program bude v blízké době vypsán.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu na podporu malých prodejen
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 7/2/2022 bylo přijato

Zdržel se: 0

8. NP Křivoklátsko
Předseda seznámil zastupitelstvo s problematikou NP Křivoklátsko, které by mělo vzniknout z jádrové části CHKO
Křivoklátsko. ZO se shodlo, že ochrana přírody je velmi žádoucí a důležitou hodnotou, avšak dle zastupitelů obce
je ochrana přírody dostatečně zajištěna v rámci současného stavu v CHKO Křivoklátsko a zřizování NP Křivoklátsko
se jeví jako nadbytečné.

Návrh usnesení:
ZO Líšná nesouhlasí se vznikem Národního parku Křivoklátsko

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 8/2/2022 bylo přijato

Zdržel se: 0

9. Různé
Předseda seznámil zastupitelstvo s žádostí pana Štainera o změnu ÚP – bude projednáno na příštím ZO

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:15
Zapsala: 9. 2. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis
místostarosta obce
Jan Mudra
podpis

Vyvěšeno: 18. 2. 2022
Sejmuto:

