ZO-12/2020/01/22
ZÁPIS
ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konaného dne 22. ledna 2020 v 18,00 hodin
v zasedací síni OÚ Líšnice
ZO-12/2020/01/22-1
Hlasování: PRO-10, PROTI- 0, ZDRŽEL(A)- 2
Zastupitelstvo obce schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Radislava
Korába a Ing. Jana Štěpánka
ZO-12/2020/01/22-2
Hlasování: PRO- 12 , PROTI- 0, ZDRŽEL(A)-0
Zastupitelstvo obce schvaluje program 12. zasedání ZO.
Zastupitelé byli seznámeni s:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

usneseními Rady obce.
činností inventarizačních komisí.
plánem hospodaření v obecních lesích v roce 2020. Příloha č.1.
výsledkem Tříkrálové sbírky, která proběhla v sobotu 4.1.2020. Celkem 4 skupinky
vybraly 32 380 Kč.
instalací 2 solárních svítidel v prosinci 2019 v místní části Obec u č.p. 73 a č.p. 156.
opakovanou žádostí Jaroslava Jírů o opravu komunikace na parc. č. 1971, umístění
svodidel a veřejného osvětlení – příloha č.1. Svodidla jsou již pořízena, nestihla se
instalovat do začátku zimního období, stav komunikace znovu na jaře posoudí silniční
komise (v roce 2019 komise neshledala komunikaci ve stavu vyžadující větší opravu –
příloha č.3). O umístění VO bude rozhodnuto na jaře.
požadavky do rozpočtu 2020. Výměna podlahové krytiny ve dvou třídách základní
školy. Revitalizace školní zahrady – doplnění hracích prvků. Kolaudace ČOV a
připojení č.p. 25 na splaškovou kanalizaci. Projektová dokumentace a stavba mostu u
Bröklových. Komunikace na Dubinu. Nové veřejné osvětlení u Bednářových (Horní
konec), k Jírom, k Reichlom, k Papáčkom, kopec ke Keprtom. Radar v Zakopance na
sinici 31218.
konáním dne otevřených dveří v základní škole 4.2.2020 a konáním lyžařského kurzu
mateřské školy.
nutností změn v nakládání s odpady. Narůstá podíl objemného odpadu. Během roku
2020 budeme muset provést analýzu odpadového hospodářství, ze které vyplynou
další kroky.
pozemky vlastněné Obcí Líšnice a pozemky, které byly zahrnuty v OZV o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zastupitelstvo ukládá:
• všem svým členům vybrat pozemky pro OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství do konání dalšího zasedání zastupitelstva 26.2.2020. Poklady
byly poskytnuty již k tomuto zasedání.
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:10 hod. za účasti 12 členů zastupitelstva.
Řádně omluveni byli zastupitelé: Miroslav Daniel, Ing. Miroslav Keprta, Petr Štefek.

ZO-12/2020/01/22
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:45 hod. bez přerušení.
Zapsal: Ing. Pavel Štefek
V Líšnici 22. ledna 2020
Přílohy:
1. Plán hospodaření v obecních lesích v roce 2020.
2. Žádost pana Jaroslava Jírů o vybudování kvalitní příjezdové komunikace, svodidel a
veřejného osvětlení.
3. Zpráva silniční komise za rok 2019.

ověřovatelé zápisu
Ing. Radislav Koráb v.r.
Ing. Jan Štěpánek v.r.

starosta
Ing. Pavel Štefek v.r.

