ZÁPIS

č. 10/2021

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 10. 2021 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, J. Mudra, J. Hurtová, T. Valenta, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra
Nepřítomen - omluven:
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 7 členů zastupitelstva a tím je zastupitelstvo
obce usnášení schopné.
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:
Schválení programu jednání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Rekonstrukce hostince
Komunikace na Letné
Ořez zeleně v blízkosti hřbitova
Odpadové hospodaření obce
Rozpočtové opatření 9
Cena služeb vodného a stočného
Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 01/10/2021 bylo přijato.

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. 02/10/2021 bylo přijato.
Rekonstrukce hostince
Předsedající seznámil zastupitelstvo s aktuálním stavem rekonstrukce, která je ve finální fázi a zbývá
jen zapojení TČ, předání hostince proběhne dne 19. 10. 2021. Do konce října je nutné zažádat o
kolaudaci.
S Plzeňským prazdrojem podepsána smlouva na pípu.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Komunikace na Letné
Předsedající seznámil zastupitelstvo se stavem realizace komunikace na Letné, parkovací místa
zhotoveny, GP zhotovena a schválen katastrálním úřadem. Zažádáno o kolaudaci
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Ořez zeleně v blízkosti hřbitova
Předseda seznámil zastupitele s průběhem prací v okolí hřbitova. Náletové dřeviny vyřezány a
odklizeny.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Odpadové hospodaření obce
Pan předsedající seznámil zastupitele s nutností vydání nových obecních vyhlášek, které se vztahují
k odpadovému hospodaření, nakládání s odpady a nastavení místního poplatku za obecní systém odp.
hospodářství. Zastupitelstvo navrhlo znění dvou obecně závazných vyhlášek, které nyní budou
odeslány na MV a v případě schválení jejich obsahové i formální části vyhlášek je možné tyto vyhlášky
schválit zastupitelstvem obce
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Rozpočtové opatření 9
Předseda seznámil zastupitele se zněním rozpočtového opatření č. 9

Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 07/10/2021

Cena služeb vodného a stočného
Předseda seznámil zastupitele s nutností zvýšit cenu za služby vodného a stočného, dle stanovené ceny
fondem
Vodné:

37,273,-Kč bez DPH

41,-Kč včetně DPH

Stočné:

81,818,-Kč bez DPH

90,-Kč včetně DPH

Ceny jsou stanoveny od nového zúčtovacího období.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení ceny za služby vodného a stočného, dle stanovené ceny fondem
Vodné:

37,273,-Kč bez DPH

41,-Kč včetně DPH

Stočné:

81,818,-Kč bez DPH

90,-Kč včetně DPH

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 08/10/2021

-

Zdržel se: 0

Různé
Lampionový průvod 28. 10.

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 19:40
Zapsala: 13. 10. 2021

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 20. 10. 2021
Sejmuto:

podpis

