ZÁPIS

č. 04/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 4. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

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

Návrh změny územního plánu

4.

Pojištění majetku obce

5.

Žádosti o prominutí poplatku za odpadové hosp.

6.

Rekonstrukce hřiště II. etapa

7.

Žádost o podporu Linka bezpečí

8.

Žádost o odkoupení části pozemku

9.

RO 2

10. Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/4/2022 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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/4/2022 bylo přijato.
3. Návrh změny územního plánu
Předsedající přivítal pana Štajnera č. p. 46, který žádá zastupitelstvo o souhlas se změnou územního
plánu. Na základě jeho žádosti si obec Líšná vyžádala stanovisko od obecního zastupitelstva obce
Drozdov. Toto stanovisko obec Líšná obdržela. Stanovisko obce Drozdov k výstavbě fotovoltaické
elektrárny na poz. parc. č. 241/1 a 241/2 v k. ú. Líšná u Zbiroha je souhlasné, na poz. parc. č.244/1 a
244/2 v k.ú. Líšná u Zbiroha nesouhlasné.
Předsedající dal hlasovat o možnosti změny ÚP, a to výhradně o změně využití území pro možnost
výstavby fotovoltaické elektrárny na poz. par. č. 241/1 a 241/2 v k. ú. Líšná u Zbiroha
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se změnou ÚP, za účelem změny využití území, konktrétně na poz. parc. č. 241/1 a 241/2 v k.
ú. Líšná u Zbiroha. Změna se bude týkat výhradně možnosti výstavby fotovoltaické elektrárny.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (Boubínová)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/2022 bylo přijato.
4. Pojištění majetku obce
Předsedající seznámil zastupitele s nově navrženou výší pojistného pro obecní majetek nemovitostí a
staveb včetně lesního porostu. Zastupitelé obce zhodnotili váhu jednotlivých možných škod a vybrali
vhodnou variantu pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti nově činí 56 852,- korun českých
Pojištění lesního porostu nově činí 77 077,- korun českých
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se změnou výše ročního pojištění obecního majetku a lesních porostů v navržené výši:
Pojištění majetku a odpovědnosti nově činí 56 852,- korun českých
Pojištění lesního porostu nově činí 77 077,- korun českých
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/2022 bylo přijato.

5. Žádosti o prominutí poplatku za odpadové hosp.
Předsedající seznámil zastupitele, s příchozími žádostmi o prominutí poplatku za odp. hosp. v obci. Jedná
se o osoby trvale hlášené v obci avšak dlouhodobě se zde nezdržují. Žádostí bylo doručeno do této chvíle
8. Žádosti byly posouzeny zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prominutí popl. za odp. hosp všem 8 žadatelům, dále pak těm osobám, které mají trvalý
pobyt hlášen na obecním úřadě.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/2022 bylo přijato.
6. Rekonstrukce hřiště II. etapa
Místostarosta seznámil zastupitelé, že obci byla schválena dotace z PSOV z Plzeňského kraje na II. etapu
rekonstrukce multifunkčního hřiště a to ve výši 350 000,-korun českých.
Společnost VYSSPA připravuje smlouvu, realizace bude pravděpodobně v letním období letošního roku.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

7. Žádost o podporu Linka bezpečí
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o fin. příspěvek od Linky bezpečí. Tento příspěvek je
každoročně Lince bezpečí poskytován.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí fin. příspěvku Lince Bezpečí
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7/4/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

8. Žádost o odkoupení části pozemku
předseda seznámil zastupitelstvo, s příchozí žádostí od pana Pavla Veselého a to o odkoupení části obecního
pozemku, který přímo navazuje na soukromí pozemek žadatele. Součástí tohoto pozemku je i obecní studna,
celková výměra pozemku, který žadatel chce odkoupit je cca 46,6m² a je součástí pozemku parc. č. 843/34 v k. ú.
Líšná u Zbiroha.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje odprodej části pozemku par. č. 843/34 v k.ú. Líšná u Zbiroha o celk. výměře cca 46,6m² a to
pouze za podmínek, že v současné době již není obecní studna využívána jiným subjektem než je žadatel
pan Pavel Veselý

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/4/2022 bylo přijato

Zdržel se: 0

9. RO 2
Předseda seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 2

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

10. Různé
•
•
•
•

Studna „u Mudrů“ je objednán nový betonový poklop.
Úklid obce proběhne dne 23. 4.
Paní Hurtová odhaduje náklady na Máje 2022 na cca 20 000,- korun českých, proběhnou 7. 5. od 14:00
Den matek 8. 5 . od 14:00 a vítání občánků od 15:30

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:05
Zapsala: 13. 4. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 29. 4. 2022
Sejmuto:

podpis

