ZO-17/2020/08/27
ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konaného dne 27. srpna 2020 v 18:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Líšnici
ZO-17/2020/08/27-1
Hlasování: PRO - 8 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 1
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Petra Štefka a Ing. Jana Štěpánka.
ZO-17/2020/08/27-2
Hlasování: PRO - 9 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje program 17. zasedání ZO.
1.
2.
3.

Pozemkové záležitosti
Záležitosti rozpočtu
Různé, diskuse, závěr.

ZO-17/2020/08/27-3
Hlasování: PRO - 9 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020. Evidenční číslo smlouvy
OKŘ/20/22292. Poskytovatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ: 70892822 zastoupený hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D. a příjemce Obec
Líšnice, Líšnice 226, 561 84 Líšnice, IČ: 00279170, zastoupená starostou Ing. Pavlem
Štefkem.
ZO-17/2020/08/27-4
Hlasování: PRO - 9 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, podle přílohy.
ZO-17/2020/08/27-5
Hlasování: PRO - 9 PROTI - 0 ZDRŽEL(A) - 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3, podle přílohy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• rozdělení parc. č. 3212 PUPFL na parc. č. 3212/1 PUPFL a parc. 3212/2 TTP.
K rozdělení a změně kultury došlo z důvodu příkazu České inspekce životního
prostředí č.j ČIŽP/45/2018/6926.
• že Obec Líšnice byla rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22.6.2020
č.j. 4P 96/2011-193 jmenována opatrovníkem Pavlíny Kaplanové.
• stav místních komunikací k Javoru, u bývalé mlékárny, u čp. 312, kde není dostatečně
zajištěn odtok srážkové vody. Dále bylo seznámeno s výsledkem konzultace
dopravního značení s dopravní policií, které bude postupně realizováno, v závislosti na
vydání souhlasu MěÚ Žamberk.
Zastupitelstvo bylo seznámeno:
• se záměrem oslovit vlastníky pozemků pod a kolem autobusových zastávek
se záměrem odkupu těchto pozemků.
• s realizací opravy podlah ve dvou třídách v budově základní školy.
• odbagrováním naplavenin v příkopech podél komunikací na dolním konci.
1/2

ZO-17/2020/08/27
• pokládkou zámkové dlažby před autobusovou zastávkou Dolní - dosavadní betonový
povrch byl značně degradovaný a potenciálně nebezpečný.
• úpravou okolí pomníku padlým – byl odstraněn rozlámaný betonový obrubník a
štěrkový zásyp, který byl nahrazen travnatou plochou.
• údržbou zábradlí u čerpacího stanoviště na Dolním konci a mostních objektů
v Račovicích a na Šířině – doplnění chybějících trubek a celkovým nátěrem.
• instalací nové trampolíny a pískoviště na školní zahradě.
Zasedání bylo zahájeno v 18:05 hod. za účasti 9 členů zastupitelstva.
Řádně omluveni byli zastupitelé: Petr Bříza, Jiří Hovádek MVDr. Martina Hynková
Lukesová, Pavel Kaplan, Ing. Miroslav Keprta, Bc. Michal Schreiber.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:20 hod. bez přerušení.
Zapsal: Ing. Pavel Štefek
V Líšnici 27. srpna 2020
Ověřovatelé zápisu

Starosta

Petr Štefek

Ing. Pavel Štefek

Ing. Jan Štěpánek
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