ZÁPIS

č. 09/2019

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 09. 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: J. Mudrová, R. Vančó
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.

Opravy v obci

4.

Rekonstrukce hostince + obchod

5.

Rekonstrukce kabin SK Líšná

6.

Rozpočtové opatření

7.

Vánoční koncert

8.

Pronájem tělocvičny

9.

Drakiáda

10.

Informační schůzka

11.

Možnost využití dotační titulů

12.

Různé

13.

Závěr

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/9/2019 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
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/9/2019 bylo přijato.
3. Opravy v obci
Předsedající seznámil s průběhem letních oprav v obci, některé činnosti ještě budou následovat. Jednotka
TČ u OÚ přesunuta, výsledek této snahy bude znám až v zimním období. V budově OÚ bude instalováno
zábradlí po obvodu schodiště. Dále se řeší oprava veřejné pumpy na začátku obce (od Týčku).
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
4. Rekonstrukce hostince + obchod
Předsedající seznámil zastupitelé s probíhajícím jednáním s auditory, v následujícím týdnu bude zhotový
energetický audit a dále se bude řešit další postup včetně žádostí o dotace a to na oba objekty.
Předpokládaný termín přeložení střešní krytiny na objektu L25 je přelom září/říjen, bude zde dodána
vhodná paropropustná folie, která odpovídá požadavkům na následné zateplení.
Na základě dohody pana starosty a paní J. Havlové bude Hostinec na návsi připraven na provoz v zimě
(dřevo apod.)
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
5. Rekonstrukce kabin SK Líšná
Předsedající seznámil zastupitelé s průběhem započatých oprav, nová střecha na kabinách již proplacena
FA 337 590,- Kč. Další opravy budou probíhat v zimním období.
Smlouva o dotaci na Plzeňském kraji bude podepsána v následujících dnech panem starostou.
Dále pak pan J. Mudra uvedl, že je možnost vyhotovení projektu pro rekonstrukci vnitřních prostor kabin,
zpracovatel R. Vančó v ceně 6 500,- Kč. Projekt není vyžadován z dotačního titulu a v současné chvíli má
obec k dispozici návrh (výkres), který rekonstrukci řeší, pokud bude zhotoviteli dostačovat tento již
současný výkres, nebude nutné dalších projekčních prací. V případě, že zhotovitel bude vyžadovat projekt,
budeme dále řešit s R. Vančó.
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.

6. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7.
Zastupitelům byl předložen ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 8. V tomto RO je vyrovnán
původní plán příjmu z lesa, který byl předpokládán a současný stav, kde se promítá velmi špatná
ekonomická situace v českých lesích, následkem dlouhodobého sucha a druhotného napadání lesních

porostů škůdci. Situace v lesích obce není tak vysoce dramatická jako v jiných porostech v ČR avšak, celkový
stav lesů má velký vliv na hospodaření v lesích plošně.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Návrh rozpočtového opatření č. 8. (viz příloha)
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/9/2019 bylo přijato
7. Vánoční koncert
Vánoční koncert se bude konat 23. 12. Od 16:00. Zajistí pěvecký sbor Chrástochor.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
8. Pronájem tělocvičny
Předsedající seznámil zastupitelé se zájmem paní Rusekové ze Zbirohu o pronájem 1 – 1,5 hodny týdne a to
místní tělocvičny v budově OÚ. V pronajatých prostorech by měli být provozovány hodiny jógy. Zastupitelé
se shodli na zkušebním provozu zdarma v rámci jednoho měsíce a dále pak bude rozhodnuto o smlouvě a
cenové hladině pronájmu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
9. Drakiáda
Paní Hurtová navrhla termín 5. října s rozpočtem cca 5 000,- Kč
Návrh usnesení:
ZO schvaluje 5 000,- na akci drakiáda.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/9/2019 bylo přijato
10. Informační schůzka
20. 9. 2019 proběhne informační schůzka v Hostinci na návsi a to v 19:00 hodin.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.
11. Možnost využití dotační titulů
Pan J. Mudra seznámil zastupitelé s nově plánovanými dotačními tituly, které se zaměřují na veř. správu a to
především shromaždiště tříděných odpadů, dešťovka, rekonstrukce cest.
Nejaktuálnější se jeví právě možnost využití dotací při zamýšlené rekonstrukci cesty kolem kompostárny.
Pan starosta seznámil zastupitelé, že aktuálně řeší i potřebu zbudování nové místní komunikace v nově zastavované
lokalitě na Drahách.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

12. Různé
Paní Hurtová zmínila požadavky mládeže a to v podobě zvýšení využitelnost asfaltového hřiště na Drahách, aby bylo
možné využít toto hřiště např. na florbal, bude nutné změnit povrch za vhodnější.
Paní Boubínová uvedla, že v okolních lesních porostech je nepořádek (sklo, plechovky, železo, ostatní odpad). Tento
odpad je v lesích již delší dobu, a je vhodné jej odstranit. T. Valenta přislíbil pomoc myslivců při úklidu. Lokalita
Chráska, a dále pak nad vrty ÚV.
T. Valenta uvedl, že chybí závory, které by znemožňovaly vjezd do lesa nepovolaným osobám. Závory je třeba doplnit
na Rumecké cestě a na Prkencích.
Paní Boubínová uvedla, že eviduje stížnost týkající se nefunkčnosti rozhlasu na Drahách u hřiště. Pan P. Mudra
visuálně zkontroluje hlásič (zda nechybí anténa) a dále budeme řešit se servisem.
Paní Jitka Mudrová se dotazovala na postup ohledně kolaudace kompostárny obce. Paní Boubínová sdělila, že
aktuálně má u sebe podklady, které budou doplněny o aktuální závazné stanoviska a dále pak bude řešeno klasickou
cestou se stavebním odborem ve Zbirohu.
Pan R. Vančó vznesl dotaz na spolupráci se spol. Spektra v rámci rekonstrukce Hostince. V současné době je řešeno
v rámci energetického auditu pouze technická část rekonstrukce. Po ukončení auditorských prací bude aktuální
řešení sděleno a to také na základě podmínek možných dotačních titulů.

13. Závěr
Jednání ZO ukončil starosta obce v 18:40 hod.

Zapsala 14. 08. 2019: Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra

podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda

podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

Vyvěšeno: 18. 09. 2019
Sejmuto:

