ZÁPIS

č. 09/2022

ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14. 9. 2022 od 17:30 hodin
v jednací místnosti obecního úřadu Líšná

Přítomni: R. Kovanda, P. Boubínová, P. Bělohlávek, P. Mudra, J. Mudra, Valenta Tomáš, J. Hurtová
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 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. Kontrola z Plzeňského kraje – RUIAN, petice, stížnosti, zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k
informacím
4.

Změna ÚP

5.

RO7

6.

Úprava veř. prostranství – okolí hospody

7.

Personální obsazení

8.

Plzeňský kraj – Kniha

9.

Pronájem části pozemku 843/23 a 843/34 v k. ú. Líšná u Zbiroha

10. Smlouva s PK o ubytování uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny
11. Obecní traktor CASE
12. Kontejner na tříděný odpad – „Letná“
13. Různé

Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložený program jednání.

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 01/9/2022 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: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 02/9/2022 bylo přijato.

3. Kontrola z Plzeňského kraje – RUIAN, petice, stížnosti, zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k
informacím
Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem kontroly z Plzeňského kraje, která byla zaměřena na administraci
RUIAN, petice, stížnosti, zákon 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím. Tato kontrola proběhla
během měsíců červenec a srpen a nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výsledkem „bez výhrad“.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí
4. Změna ÚP
Předsedající seznámil zastupitele s postupem ve věci změny ÚP na žádost pana Štajnera. Pan Štajner oslovil
létajícího pořizovatele paní Perglerovou. Obec Líšná oslovila zpracovatele platného ÚP a to společnost AVE
architekt, pro zajištění změny. Obec Líšná bude hradit náklady spojené se změnou ÚP a následně tyto
náklady budou fakturovány panu Štajnerovi. Předsedající seznámil zastupitelé s nutností schválení
některých skutečností.
Návrh usnesení:
4.A. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění („stavební zákon“) o pořízení Změny č. 1 územního plánu Líšná zkráceným postupem
na základě podané žádosti a stanoviska KÚ SK za podmínky úhrady veškerých nákladů podatel návrhu na
změnu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4.A./9/2022 bylo přijato.

4.B. Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s § 6 odst. 6 písm. e, v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a §
53 odst. 1 stavebního zákona člena zastupitelstva spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení Změny č. 1
územního plánu Líšná, a to pana DiS. Radka Kovandu
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4.B./9/2022 bylo přijato.

Zdržel se: 0

4.C. . Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na pořízení Změny č. 1 územního plánu Líšná
na základě § 6, odst. 2 stavebního zákona s Ing. Renatou Perglerovou, která splňuje kvalifikační požadavky
stanovené tímto zákonem.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4.C./9/2022 bylo přijato.

5. RO7
Předsedající seznámil zastupitele se zněním rozpočtového opatření č. 7.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

6. Úprava veř. prostranství – okolí hospody
Předsedající seznámil zastupitele, že byl osloven pan Ing. Zlatník pro vypracování studie, která bude řešit
veř. prostranství v okolí hospody. Jedná se o dopravně bezpečnostní situaci a dále pak o estetickou situaci.
V situaci bude řešeno širší okolí hospody. Následně bude ZO rozhodovat v jaké míře bude zpracován
projekt, který může být případně etapizován do více etap. Byl zpracován výškopis a polohopis Rokycanskou
geodetickou společností, tento výškopis a polohopis bude sloužit jako podklad pro zpracování studie.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

7. Personální obsazení
Předsedající nastínil možnost přijetí osoby na plný či zkrácený úvazek, která by měla zajišťovat, běžnou údržbu v obci.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

8. Plzeňský kraj – Kniha
Předsedající seznámil ZO s možností objednání nového vydání knihy Plzeňského kraje.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednání knihy Plzeňského kraje
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Usnesení č. 08/9/2022 nebylo přijato.

9. Pronájem části pozemku 843/23 a 843/34 v k. ú. Líšná u Zbiroha
Předsedající seznámil ZO s žádostí o dlouhodobý pronájem pozemků 843/23 a 843/34 v k. ú. Líšná u Zbiroha, které
jsou ve vlastnictví obce.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje dlouhodobý pronájem pozemků 843/23 a 843/34 v k. ú. Líšná u Zbiroha
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 1 (T. Valenta)
Zdržel se: 0
Usnesení č. 09/9/2022 bylo přijato.

10. Smlouva s PK o ubytování uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny
Předsedající navrhl ZO, aby byla ukončena smlouva s PK o ubytování uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny. Prostory
by mohli sloužit původnímu účelu a to pro místní spolky. Zároveň upozornil, že smlouvu lze znovu obnovit v případě,
že situace s příchozími uprchlíky bude opět aktuální. V současné době je u nás ubytována pouze jedna maminka
s dvěma malými dětmi, ta by měla mít vlastní bydlení od 1. 10. 2022. Vypovězení smlouvy bude případně provedeno
až v případě, že výše zmíněné ubytované osoby již nebudou využívat naše prostory.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje vypovězení smlouvy s PK o ubytování uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny a to po opuštění
těchto prostor současnými ubytovanými osobami.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 09/9/2022 bylo přijato.

11. Obecní traktor CASE
Předsedající seznámil zastupitele s výši nákladů na opravu obecního traktoru CASE a to ve výši 145. tisíc korun
českých.
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

12. Kontejner na tříděný odpad – „Letná“
Předsedající seznámil ZO se záměrem zakoupit kontejner na kovový odpad a nádobu na sběr potravinářského tuku a
olejů do místní části Letná, tak aby bylo možné zajistit bližší docházkovou vzdálenou pro třídění kovového odpadu a
potravinářských olejů a tuků

13. Různé
•
•
•

2. 10. Proběhne Drakiáda na letišti, od 14:00
6. 10. proběhne div. Představení – divadlo Dialog – v hostinci na návsi
28. 10. Proběhne lampiónový průvod, od 17:00 - knihovna

Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí

Starosta ukončil jednání zastupitelstva obce Líšná v 18:50
Zapsala: 14. 9. 2022

Petra Boubínová

Ověřovatelé zápisu:
Přemysl Mudra podpis

Jana Hurtová

podpis

starosta obce
Radek Kovanda podpis

místostarosta obce
Jan Mudra

Vyvěšeno: 21. 9. 2022
Sejmuto:

podpis

