Jednání Rady obce Líšnice dne 27. října 2015
Rada obce vzala na vědomí:





Účast 5 zastupitelů na semináři o finanční gramotnosti 30.10.2015 pořádaném obcí Dlouhoňovice.
Účast bezplatná, financovaná z grantu.
Konání akce Rozsvěcení vánočního stromu 27.11.2015 s vystoupením žáků MŠ a ZŠ. Občerstvení
zajistí hasiči, pódium z vleček obec.
Konání divadelního představení ochotníků z Klášterce nad Orlicí v líšnické sokolovně dne 28.11.2015 v
režii SDH a Sokola s možností úhrady nájemného ze strany obce.
Nabídku od p. Pavelky na provozování občerstvení u smrku i v roce 2016.

Rada obce projednala:






Akci Varhanní koncert k znovurozeznění varhan v líšnickém kostele spojeném s malou výstavkou k
připomenutí výročí odhalení pomníku padlým dne 30.10.2015. Výstavku připraví starosta s P. Štefkem
z archivu obce a p. R. Dolečka, doplní panelem J. Štěpánek. Schvaluje nákup kytice k pomníku padlým,
dárky varhaníkovi a panu faráři.
Řešení trasy cyklostezky a chodníku ve středu obce - projektant tento úsek neřeší, resp. vede trasu
dolů k řece kolem Kopeckých - vznesou se námitky, aby se tím zabýval.
Řešení přístřešku u OÚ, padl návrh na zbudování terasy na přístřešku - odloženo do roku 2016.
Neúnosnou situací s plakátovacími plochami - do příští rady zváží možnosti řešení.

Rada obce schválila:






Zveřejnit záměr pronájmu občerstvení U Smrku od 1.12.2015 do 30.9.2016 s otevřením nejméně v
měsících 5 - 9 za cenu nájmu minimálně 10 000,- Kč za celé období.
Výdaj na opravu vývěsek u pohostinství ve výši 28 933,- Kč - zhotovitel Jiří Vicenec. Na vědomí se bere
připomínka o možném řešení osvětlení vývěsky.
Výdaj na opravu živičného povrchu u budovy OÚ ve výši 36 348,- Kč, zhotovitel TS Žamberk s.r.o.
Souhlas zřizovatele školy o zapojení do aktivit projektu MAS Orlicko Vzdělání pro území ve správním
obvodu.
Schvaluje půjčovné za vysoušeč zdiva ve výši 100,- Kč /den. Po každém půjčení je nutné provést
elektrorevizi.

Rada obce si dává za úkol:


Nalézt variantu stojanů na kola ke hřbitovu, k budově OÚ + popelník na zábradlí, až bude zhotoveno.

