ZÁPIS

č. 12/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 12. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

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

Rozpočet obce na rok 2022

4.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025

5.

Inventury 2021

6.

Metodická dohlídka

7.

Polygon

8.

Mikroregion

9.

RO 11, 12

10.

Smlouva RUIAN

11.

Dodatek smlouvy se spol. RUMPOLD

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/12/2021 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. 02/12/2021 bylo přijato.
3. Rozpočet obce na rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení rozpočet obce na rok 2022. Pro rok 2022 je navrhován
přebytkový rozpočet. Návrh rozpočtu 2022 a střednědobého výhledu byl řádně zveřejněn na
elektronické i klasické úřední desce.
Před hlasováním o rozpočtu se starosta zeptal, zda jsou nějaké připomínky k předloženému rozpočtu.
Rozpočet bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet pro rok 2022
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/12/2021 bylo přijato.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025.
Před hlasováním o střednědobém výhledu rozpočtu se starosta zeptal přítomných zda mají
k předloženému střednědobému výhledu rozpočtu na období 2022-2025 připomínky – bez
připomínek.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/12/2021 bylo přijato.

5. Inventury 2021
Předsedající požádal zastupitele o součinnost při inventurách 2021 a dále se zastupitelstvo dohodlo
na složení Inventurní komise.
Předseda inventurní komise – J. Mudra, členové inventurní komise – P. Bělohlávek, T. Valenta.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Předsedu inventurní komise – J. Mudra a členy inventurní komise – P. Bělohlávek, T.
Valenta.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení č. 5/12/2021 bylo přijato

Zdržel se: 0

6. Metodická dohlídka
Předseda seznámil zastupitele s termínem metodické dohlídky z KÚPK a to 6. 1. 2022

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
7. Polygon
Předseda seznámil zastupitele s navýšením poplatku za občana na 285,-Kč.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
8. Mikroregion
Předseda seznámil zastupitelstvo s průběhem schůze Mikroregionu, kde byl řešen rozpočet pro rok 2022,
střed. Výhled 2022 – 2025, zdravotní středisko ve Zbirohu.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
9. RO 11, 12
Předseda seznámil zastupitele se zněním rozp. opatření číslo 11 a 12

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

10. Smlouva RUIAN
Předseda seznámil zastupitelstvo s potřebou uzavřít veřejnoprávní smlouvy s městem Zbiroh o zabezpečení
provádění zápisů údajů do infosystému územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Úhrada nákladů za
každý provedený zápis do RUIAN bude ve výši 200,-Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Zbiroh o zabezpečení provádění zápisů údajů do
infosystému územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN). Úhrada nákladů za každý provedený zápis do
RUIAN bude ve výši 200,-Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/12/2021 bylo přijato
11. Dodatek smlouvy se spol. RUMPOLD
Předseda seznámil zastupitelstvo s potřebou uzavřít dodatek ke smlouvě na odvoz komunálního odpadu pro
rok 2022. Ceny za svoz jsou zvýšeny o inflační faktor. Roční poplatek za občana tedy poplatníka činí 245,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě na odvoz komunálního odpadu pro rok 2022. Ceny za svoz jsou
zvýšeny o inflační faktor. Roční poplatek za občana tedy poplatníka činí 245,- Kč.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/12/2021 bylo přijato

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 20:00

Zapsala: 15. 12. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 29. 12. 2021
Sejmuto:

podpis

