Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 31 ze dne 9.2.2022 17:00 –20:40 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Marek Papcun, Jan Štěpánek, Michal Schreiber, Martina Hynková – rada obce je
usnášeníschopná

Pořad schůze rady: vyjádření se k projektu přístavby č.p.321, prodeje pozemků, záměry směny pozemků,
rozpočet, zadávací řízení komunikace Pod Dubinu, předání vodovodu Vak Jablonné nad Orlicí
1. Rada vzala na vědomí jednání starosty a místostarosty s p. Andršem a jeho projektantem Ing.
Krčálem. Z jednání vzešel požadavek obce na zvětšení kapacity možného parkování. Byl učiněn
příslib zajištění možnosti parkování na zahradě za RD. Stavebník předloží pozměněnou
dokumentaci s touto možností a tuto předkládáme OZ k vyjádření.
2. Rada Obce bere na vědomí podání návrhu na odkup pozemku 150/1 a 231/1 jehož součástí je RD
č.p. 209 a překládá OZ ke schválení návrh kupní smlouvy.
3. Rada projednala možné směny pozemků s p. Fišerem a p. Páchovou, Výhledově pak se
Štěpánovými a p. Mikulkou.
4. Rada navrhuje změnu v předloženém rozpočtu – kapitola silnice – investice navýšit na 15 mil. Kč
s ohledem na zjištěnou projektovou cenu.
5. Rada obce projednala zájem majitelky RD č.p. 180 o odkup pozemku 2013/1. Rada se seznámí se
situací na místě a zváží to s ohledem na přístup k RD č.p.250.
6. Rada obce projednala zadávací řízení na akci komunikace pod Dubinu a návrh smlouvy – členové
rady do konání OZ navrhnou změny a připomínky k návrhu starosty.
7. Rada bere na vědomí možnosti předání vodovodního řadu za Kostelem ve vlastnictví Obce
(nedokončená investice), kterou starosta projednal s ředitelem Vak Jablonné nad Orlicí, a.s..
Nutné je nejdříve vodovod zkolaudovat, poté je možný vklad do a.s. výměnou za akcie této a.s.
8. Rada projednala zprávu ze zasedání silniční komise – definitivní návrh na rozdělení komunikací na
místní a účelové – rada navrhuje komunikaci I/11 – Obec zařadit celou jako místní.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P.Štefek

