Jednání Rady obce Líšnice dne 18. listopadu 2015
Rada obce vzala na vědomí:


Stav akce rekonstrukce cesty Pod Dubinu - čeká se na vyjádření dotčených institucí + možnost
prodloužení hlavního vodovodního řádu k Pirklovým a na pozemek u Bednářů pro možnou budoucí
výstavbu.
Rada obce projednala:






Řešení trasy cyklostezky a chodníku ve středu obce - projektant neřeší území od radaru po křižovatku
na Nekoř - sděleno projekci, že jsme ochotni ustoupit s pomníkem padlým a vzdát se části pozemku
před školou na posun silnice, aby nemuselo dojít k záboru soukromých pozemků a došlo k rozšíření
před pohostinstvím.
Řešení umístění radaru u č.p. 115 u silnice II/312, kdy nám společnost ČEZ distribuce, a.s. odmítla
zřídit neměřený odběr a navrhla měřený se zřízením zvláštního sloupku na pozemku P. Štěpánka se
zřízením věcného břemene a dalšími podmínkami. Starosta se pokusí ještě jednou projednat, jinak
bude nutné získat alespoň souhlas s umístěním na podpěrný bod a napájení řešit z veřejného
osvětlení.
Řešení obecních vývěsek od varianty zpoplatnění obecně závaznou vyhláškou po variantu ponechání
stávajícího stavu. Nakonec byl přijat návrh zvětšit stávající plochy na maximum možného a vyhrazení
plochy (rámem, či alespoň latí) pro obecní záležitosti a pro akce konané v obci.

Rada obce schválila:







Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013126/1 na obecních pozemcích č. 1900/1, 1988/1 a
st. 311 - přípojka NN k novostavbě RD M. Korábové se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 za
úhradu 1000,- Kč.
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH pro rok
2015 s Pardubickým krajem ve výši 3 597,- Kč.
Rozpočtovou změnu, odnímá se 5000,- Kč z kultury a přiděluje se na SPOZ, odnímá se ze služeb v
odpadech 3500,- Kč a přiděluje se do likvidace nebezpečných odpadů.
Nákup 2 ks stojanů na 5 kol v ceně do 2500,- Kč/ks a popelníku nerez v ceně do 1000,- Kč.
Plán inventarizací roku 2015 obce Líšnice a příspěvkové organizace zřízené obcí.

