Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 23 ze dne 24.3.2021 17:05 – 20:15 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Michal Schreiber, Martina Hynková – Rada usnášeníschopná 60%
Jan Štěpánek se dostavil v 17:15, Martina Hynková odešla v 18:10

Pořad schůze rady:

situace ohledně ČOV a kanalizace, darovací smlouvy, ostatní záležitosti

1. Rada schvaluje darovací smlouvu o finančním daru ve výši 15 000 Kč s obdarovaným Albertinum,
odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk. Finanční dar se poskytuje za
účelem použití pro financování sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení.
2. Rada schvaluje darovací smlouvu o finančním daru ve výši 3 000 Kč s obradovaným Zdravotní
klaun, o.p.s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČO: 26547953. Finanční dar se poskytuje pro potřeby
financování programů organizace Zdravotní klaun, o.p.s. v souladu s posláním uvedeným v
zakládací listině Zdravotního klauna, o.p.s.
3. Rada schvaluje vyhlášení záměru bezplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 2007/3 o výměře 0,8
m2 za účelem umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO
28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.

4. Rada bere na vědomí výsledek otevírání nabídek veřejné zakázky Podporujeme hru a sport v obci
Líšnice, které se uskutečnilo 4.3.2021. Vítěznou nabídku podala firma Tewiko systems, s.r.o.,
Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25472887. Návrh smlouvy bude předložen na
nejbližším zastupitelstvu.
5. Rada bere na vědomí souhlasné stanovisko Povodí Labe k vypouštění odpadních vod z ČOV Líšnice.
6. Rada bere na vědomí podanou žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
dohledání nedostatečně určitě identifikovaného vlastníka na listu vlastnictví 312 v k.ú. Líšnice.
Jedná se o pozemky u autobusové zastávky u Líšnické a.s.
7. Rada bere na vědomí zprávu správní rady Sdružení obcí Orlicko, že žádost o podporu projektu
Přecházení vzniku BRO v území Orlicka - II. etapa, nesplnila přijatelnost projektu a byla i po
negativním výsledku přezkumu rozhodnutí a po dalším neformálním přezkumu vyřazena z dalšího
hodnocení. Na podzim 2021 by měla být otevřena další výzva. Jednalo se o dotaci na společný
nákup domácích kompostérů a štěpkovače.
8. Rada bere na vědomí zaslání technických podmínek na dodání hasičského dopravního automobilu
na Generální ředitelství HZS. Po jejich schválení bude možné vyhlásit veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodavatele automobilu.
9. Rada bere na vědomí nabídky společnosti IMARI spol. s r.o., Herdovská 935, 198 00 Praha 9, IČO:
02911779 na projektovou dokumentaci stavebních záměrů: 1. Místí komunikace do Pasek k č.p.
174, 2. Přeložka místní komunikace s návazností řešení odvodnění (Cesta kolem Stejskalů), 3.

Místní komunikace na Skalce a k Bečkovým, 4. Opěrná stěna na Skalce před č.p. 9. Rada žádá o
zaslání návrhu smlouvy k nabídkách 1, 2 a 3, které budou projednány na nejbližším zastupitelstvu.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

