ZÁPIS

č. 06/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 7. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

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

Ceny PHM - Rumpold

4.

Návrh na změnu ÚP

5.

Žádost o prominutí poplatku za odpadové hospodářství

6.

Rozpočtové opatření č. 5/2022

7.

Kontejner u hřbitova

8.

Kontrola z PK – petice, stížnosti, RUIAN

9.

Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/7/2022 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 p. Jana Mudru, ověřovateli zápisu p. Přemysla Mudru a p. Pavla Bělohlávka.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/7/2022 bylo přijato.
3. Ceny PHM - Rumpold
Předsedající seznámil zastupitele s příchozím dopisem ze společnosti Rumpold. Společnost Rumpold
oznamuje navýšení cen za odvoz odpadů. Navýšení ceny je z důvodu vysokého nárůstu cen paliv.
Navýšení bude v podobě palivového příplatku, který bude stanoven procenticky dle aktuální ceny paliv.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

4. Návrh na změnu ÚP
Předsedající seznámil zastupitele s tím, že zatím nebylo doloženo ze strany pana Pavlíka vyjádření
z CHKO Křivoklátsko a odboru územního plánování v Rokycanech. Konečné rozhodnutí o změně
územního plánu bude tedy posunuto až po dodání uvedených podkladů.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

5. Žádost o prominutí poplatku za odpadové hospodářství
Předsedající seznámil zastupitele o došlé žádosti od paní Dolákové o prominutí poplatku za odpadové
hospodářství za dceru. Důvodem je, že se zde nezdržuje, studuje v Praze a poplatky platí v Praze.
K žádosti přiložila potvrzení o studiu. Zastupitelstvu je známo, že dcera zde s rodiči bydlí a potvrzení o
studii není dokladem o tom, že se zde nezdržuje. Navrhuje žádost zamítnout a vysvětlit paní Dolákové,
že poplatky se platí v místě trvalého bydliště, tudíž nemusí platit v Praze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o prominutí poplatku za odp. hospodářství

Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 0
Usnesení č. 03/07/2022 nebylo přijato.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2022
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením číslo 5/2022.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

7. Kontejner u hřbitova
Předsedající seznámil zastupitele s postupem opravy kontejneru na odpad ze hřbitova poškozený po
pádu stromu. Kontejner se nyní opravuje ve firmě Lesospol. Víka po opravě budou zachována a
poškozená část kontejneru bude vyříznuta a navařeny nové profily. Místostarosta seznámil zastupitele
s nabídkou na nový kontejner. Cena nového je 97 500,- Kč bez DPH. Tudíž je výhodnější oprava
stávajícího kontejneru.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

8. Kontrola z PK – petice, stížnosti, RUIAN
Místostarosta seznámil zastupitele, že proběhne kontrola z Plzeňského kraje na oblasti žádostí o informace,
stížnostech, petic a RUIAN dle příslušných zákonů. Kontrola proběhne distanční formou. Místostarosta ve
spolupráci s paní účetní zašle požadované dokumenty dle zaslaného seznamu na PK.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

9. Různé
Předsedající seznámil zastupitele s došlou žádostí OHS o příspěvek na činnost. Příspěvek je požadován
z důvodu vyšších odvodů na kraj. Než bude žádost na zastupitelstvu řešena, tak pan starosta zjistí více
informací.
Loučení s prázdninami – paní Hurtová se ptala ohledně pořádání akce „Loučení s prázdninami“. Loučení
je možné uspořádat opět na hřišti. Hřiště je volné v sobotu 27.8. Předběžný termín akce je tedy v tento
termín.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:30
Zapsal: 13. 7. 2022

Jan Mudra

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

podpis

