Jednání Rady obce Líšnice dne 7. září 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Stav prací na akci Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a seznámila se s položkovým soupisem méně a
víceprací.
 Probíhající práce na přeložce nízkého napětí rozvodné sítě skupiny ČEZ v lokalitě za mostem u Kalousových.
Obnova a doplnění veřejného osvětlení bude v LED provedení. Rada doporučuje využít nabídky provádějící
firmy K energo s.r.o., Lanškroun, jako nejvhodnější.
 Stav daňových příjmů za měsíce leden - srpen 2015 - proti rozpočtovaným příjmům je příjem o 200 tis. nižší,
zejména vlivem nižšího výběru daně z příjmu ze závislé činnosti; příjem z daně z příjmu právnických osob se
zlepšil proti 1. pololetí a již je v rozpočtované výši
 Změnu vodorovného a svislého značení na příjezdu od Žamberka na silnici II/312, konkrétně změna
přerušované bílé čáry na souvislou, posunutí začátku obce doplněné piktogramem na vozovce a umístění
značky nebezpečná zatáčka, výběr typu silničního radaru provede zastupitelstvo.
 Stav prací na rekonstrukci komunikace Pod Dubinu - v průběhu září bude podána žádost o stavební
povolení.
Rada obce projednala:
 Kulturní dění v obci. Bude poptáno divadelní představení, je přislíben koncert v kostele na nově
zrekonstruovaných varhanách, zvažováno představení pro důchodce, připomenutí výročí odhalení pomníku
padlých.
Rada obce schválila:
 Smlouvu s Ing. Evženem Dostálem k zabudování schodiště včetně vybourání původního dle předložené
nabídky za cenu 14 429,- Kč. Zábradlí bude oceněno a zhotoveno na míru po zabudování schodiště.
 Odložení zhotovení zadního bezbariérového přístupu do budovy OÚ na rok 2016, kdy je pravděpodobné
vypsání dotačního titulu Bezbariérové úřady MMR ČR. Bude podána žádost o dotaci. Taktéž zhotovení
přístřešku se odkládá do roku 2016 po zhotovení výše uvedeného přístupu.
 Změnu kupní smlouvy s Městem Žamberk na odkup použitých nádob na bioodpad v bodu cena a to z částky
15 945,50 Kč na částku 23 758,- Kč. V navýšení je zohledněn jiný poměr velikostí nádob 120/240 l a DPH.
 Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice navýšení příspěvku pro školní rok 2015/2016
o částku 14 897,- Kč měsíčně na pokrytí mzdových prostředků na částečný úvazek pedagogického
pracovníka na dělenou výuku žáků 4. ročníku.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 2010/5 vodní tok. Žadatel Lesy ČR pro údržbu koryta potok.
 Dokoupení modulu SW pro výkaznictví vůči Krajskému úřadu v ceně do 10 tis. Kč od autora účetního SW.
Rada obce neschválila:
 Žádost manželů Jan a Eva Hudeček, bytem Gúglingen, SRN o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1304
trvalý travní porost k zajištění přístupu k č.p. 291.

