Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 22 ze dne 17.2.2021 17:00 – 20:40 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Michal Schreiber, Jan Štěpánek, Marek Papcun, Martina Hynková 100 % členů,
rada je usnášeníschopná

Pořad schůze rady:
situace ohledně ČOV a kanalizace, nájemní smlouvy na byty a pozemek, dar
vyřazené techniky JPO, přístřešek na školním dvoře, výběrové řízení na veřejnou zakázku Podporujeme
hru a sport v obci Líšnice, různé.

1. Starosta seznámil radu s postupem ohledně kolaudace ČOV v majetku Obce. Výsledkem jednání
je návrh příkazní smlouvy. Rada schvaluje příkazní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s. IČ: 48173398 na výkon funkce odborného zástupce pro
vodohospodářský majetek Čistírna odpadních vod Líšnice a Kanalizace pro veřejnou potřebu
obce Líšnice (napojená na čistírnu odpadních vod) za cenu 20 000,- Kč bez DPH ročně. Dále tato
společnost zajistí povolení k vypouštění přečištěných vod, zpracování a vyřízení kanalizačního
řádu a kolaudaci ČOV na základě udělené plné moci a na základě objednávky jednorázově v ceně
do 40 000,- Kč bez DPH. Společnost do budoucna zajistí i vývoz a zneškodnění čistírenských kalů.
2. Rada schvaluje nájemní smlouvy ve znění dle nového Občanského zákoníku na nájem obecního
bytu v budově OÚ se současným nájemcem za cenu schválenou na minulé Radě.
3. Rada schvaluje nájemní smlouvy ve znění dle nového Občanského zákoníku na nájem obecního
bytu v budově Základní školy se současným nájemcem za cenu schválenou na minulé Radě.
4. Rada schvaluje darovací smlouvu na 3 ks dýchacích přístrojů vyřazených z obecní JPO (byly
nakoupeny modernější přístroje) obci Líšnice u Mohelnice, IČ: 00636002.
5. Rada schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu na pozemek 3212/2 se SHR Oldřichem Břízou za
cenu 8% z ceny zemědělského pozemku.
6. Rada bere na vědomí shrnutí řešení cest – Paseky, okolo Stejskalových a Skalka provedených Ing.
Ondřejem Kaplanem. Rada ho vyzývá k předložení cenové nabídky na zhotovení projektů na tyto
lokality.
7. Rada bere na vědomí nabídky na zastřešení prostranství u školní dílny a souhlasí s tím, aby
Základní a mateřská škola zastřešení provedla a financovala ho z nerozděleného zisku minulých
let do částky 130 000,- Kč. Zhotovitel Milan Stejskal a Vladimír Šedaj.
8. Rada vyhlašuje výběrové řízení formou Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu Podporujeme hru a sport v obci Líšnice. Osloveni budou 3 případní zhotovitelé: TEWIKO,
Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25472887, TR Antoš s.r.o. Nad Perchtou 1631,
Turnov 511 01, IČO: 48152587 a Berger – Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, IČO:
45535264.

9. Vyhlášení zakázky dnem 22.2.2021, lhůta pro podání nabídky 4.3.2021 do 14 hodin. Rada
schvaluje komisi na otvírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení Ing.Pavel Štefek, Marek
Papcun, MVDr.Martina Hynková a Bc.Michal Schreiber.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

