ZÁPIS

č. 05/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 5. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra, J. Mudra, Valenta Tomáš
Nepřítomen - omluven: J. Hurtová
Hosté: Drahoš Pavlík ml. Veronika Rabochová
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.

Senergos

5.

Záměr o prodeji pozemku

6.

Přezkum hospodaření obce za rok 2021

7.

Rozpočtové opatření č. 3

8.

Dopravní značení

9.

Volby do zastupitelstva obce

10. Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/5/2022 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 p. Pavla
Bělohlávka
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/5/2022 bylo přijato.
3. Návrh změny územního plánu
Předsedající přivítal pana Drahoše Pavlíka ml. a slečnu Veroniku Rabochovou, kteří žádají obec Líšnou o
možnost změny územního plánu pro možnost výstavby RD na pozem. parc. č. 302 v k. ú. Líšná u Zbiroha.
Pan předsedající seznámil zastupitele se současným stavem a také se současnou možností výstavby.
Předsedající vyzval žadatele, aby doložili stanovisko k této změně a to zejména od CHKO a odboru
územního plánování v Rokycanech. Zastupitelé se seznámí podrobně se situací a následně bude řešeno
na nadcházejícím zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

4. Senergos
Předsedající seznámil zastupitele s příchozím návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu
umístění stavby na poz. parc. č. 530/22 v k.ú. Líšná u Zbiroha. Smlouva bude uzavřena s spol. ČEZ
Distribuce.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce o věcném břemenu
umístění stavby na poz. parc. č. 530/22 v k.ú. Líšná u Zbiroha
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/2022 bylo přijato.
5. Záměr o prodeji pozemku
Předsedající seznámil zastupitele, že se informoval o využívání obecní studny na poz. parc. č. 843/34
v k.ú. Líšná u Zbiroha, o její odkup projevili zájem manželé Veselý. Tato studna je v součastnosti
využívána pouze panem Veselým. Proto je možné jednat o prodeji části pozemku par. č. 843/34 v k.ú
Líšná u Zbiroha a bude zveřejněn záměr prodeje pozemku.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

6. Přezkum hospodaření obce za rok 2021
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem přezkumu hospodaření pracovnicemi z Plzeňského kraje.
Přezkum proběhl dne 27. 4. 2022 s výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh ZÚ bude
zveřejněn.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

7. Rozpočtové opatření č. 3
Předsedající seznámil zastupitele se zněním rozpočtového opatření č. 3
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

8. Dopravní značení
předseda seznámil zastupitelstvo, s příchozím upozornění na komunikační závady, chybějící dopravní značení od
policie ČR. Schůzka s paní Pospíškovou z SÚS PK je domluvena na 19. 5., zde bude domluvena náprava
nevyhovujícího stavu.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

9. Volby do zastupitelstva obce
Předseda seznámil zastupitelstvo s termínem voleb do zastupitelstva a navrhl, aby příští zastupitelstvo bylo voleno
7mi členné, tak jako doposud.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje počet členů v zastupitelstva obce na další období a na počet 7.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/5/2022 bylo přijato.

10. Různé
•
•
•

Dotace z PGRLF byla obdržena za období 2021
Usazení skruže studny „u Mudrů“
T. Valenta sdělil, že je cesta na Podleštinu již zpravena

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:45

Zapsala: 11. 5. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 19. 5. 2022
Sejmuto:

podpis

