Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 24 ze dne 5.5.2021 18:00 – 20:45 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Michal Schreiber, Martina Hynková, Jan Štěpánek, Michal Schreiber – Rada je
usnášeníschopná
Pořad schůze rady: výsledky výběru veřejné zakázky na dopravní automobil JPO, směna pozemků
Keprtovi, prohlídky mostů-výběr zhotovitele věcné břemeno

1. Rada neschvaluje žádost o finanční dar ve výši 5 000 Kč s obdarovaným Linka bezpečí, z.s., IČ:
61383198, Praha 8.
2. Rada bere na vědomí výsledek otevírání nabídek veřejné zakázky Líšnice – Dopravní automobil,
které se uskutečnilo 5.5.2021 před konáním rady. Vítěznou nabídku podala firma MotoTrade VM
s.r.o., IČO: 28822498 s cenou 1 138 103,- Kč včetně DPH. Návrh smlouvy bude předložen na
nejbližším zastupitelstvu.
3. Rada projednala návrh směny s manžely Keprtovými: Obec nabude podíl na ½ na lesním
pozemku 3337 a 3384, dále ostatní plochu 1056/12, 335/2 a oddělek z TTP 327/1 u komunikace.
Směna bude za část lesního pozemku 3418 dle následně zhotoveného geometrického plánu tak,
aby výměry byly přibližně stejné a byl získán souhlas s dělením lesního pozemku od Lesů ČR a
dalších příslušných úřadů.
4. Rada schvaluje rozpočtové opatření ve výši 31 258,89 – příjem kompenzačního bonusu pol. 4111,
proti náhrady mezd v době nemoci pol . 5424.
5. Rada schvaluje smlouvu o věcném břemeni se společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 na
pozemku 3129 – vedení el.přípojky ke stavební parcele 3171/1 dle návrhu smlouvy.
6. Rada předkládá OZ geometrické plány a kupní smlouvu s manžely Brůnovými – autobusová
zastávka a směnnou smlouvě s paní Věrou Čadovou.
7. Rada schvaluje cenovou nabídku ve výši 40 800,- Kč bez DPH se společností Mostařská s.r.o.. IČ:
na prohlídku 9 mostů a jejich pasportizaci a plán údržby v obci Líšnice.
8. Rada uděluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Líšnice – otevření
3 tříd na dobu 1 roku pro školní rok 2021/2022 z důvodu zkvalitnění jazykové výuky se
spojovanou výukou výchovných předmětů

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

