Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 25 ze dne 16.6.2021 17:00 – 19:30 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Michal Schreiber, Martina Hynková, Jan Štěpánek, Michal Schreiber – Rada je
usnášeníschopná
Pořad schůze rady:

doplním

1. Rada bere na vědomí odpověď na dopis nabídky odkupu RD č.p.209 od pana Miroslava Hažmuky
a předkládá OZ návrh řešení.
2. Rada bere na vědomí změnu poskytovatele služby kolaudace ČOV a zpracování potřebných
dokumentů z Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí na poskytovatele Dana Plháková.
3. Rada schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, IČ:
71006281 za rok 2020 s výsledkem hospodaření – ztráta 153 410,76 Kč a schvaluje umoření této
ztráty z výsledku hospodaření minulých let, účet 432.
4. Rada schvaluje použití části výsledku hospodaření předcházejících let z účtu 432
v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice, IČ: 71006281 k financování
investic do úprav a vybavení zahrady MŠ a ZŠ a k opravám v budovách ZŠ a MŠ do výše 400 000,Kč s termínem do konce roku 2021.
5. Rada v pozici valné hromady schvaluje účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku Obce
Líšnice, s.r.o., IČ: 27529207 za rok 2020 s výsledkem hospodaření – ztráta 1 641,26 Kč. Schvaluje
umořit tuto ztrátu ze zisku minulých let, účet 428.
6. Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění elektrické
přípojky ke stavební parcele č.1110/5 na obecních pozemcích parc.číslo 1110/3 a 2010/4 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. za odměnu 1000,- Kč.
7. Rada schvaluje Smlouvu na Prezentaci v ručně malované mapě Orlickoústecka typ B v ceně
15 840, - bez DPH se společností CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín.
8. Rada bere na vědomí zápis budovy hasičské zbrojničky bez č.p. na pozemku číslo 591 do katastru
nemovitostí (dosud vedeno jako zbořeniště). Starosta zajistí dodatek pojistné smlouvy na
pojištění této budovy.
9. Rada bere na vědomí nezískání dotaci na sportoviště od Ministerstva školství.
10. Rada bere na vědomí získání souhlasu od ČEZ Distribuce na umístění informačního radaru
v Zákopance na sloup NN, současně je zažádáno o zřízení odběrného místa elektřiny
s neměřeným odběrem.
11. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na vyhotovení změny územního plánu od firmy REGIO,
projektový ateliér, s.r.o. Rada dává návrh, aby obec uhradila 30% a zbývajících 70% by obec měla
chtít příspěvek po žadatelích.

12. Rada bere na vědomí cenovou nabídku na ZTV Líšnice Nad Dolním mlýnem.
13. Rada schvaluje bezúplatný převod vozidlové radiostanice umístěné v zásahovém vozidle CAS32
T-815 JSDH Líšnice do vlastnictví obce Líšnice IČO: 00279170 z převodce HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869.
14. Rada schvaluje nájemní smlouvu na objekt občerstvení U Smrku s nájemcem Ing. Jaroslava
Kmeťová, Lukavská 873, 564 01 Žamberk.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

