Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 32 ze dne 10.3.2022 16:00 – 19:25 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Marek Papcun, Jan Štěpánek, Michal Schreiber, Martina Hynková – rada obce je
usnášeníschopná

Pořad schůze rady: darovací smlouvy,věcné břemeno, podpory, cyklostezka, ubytování uprchlíků
1. Rada Obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru ALBERTINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk,
IČ: 00196096 ve výši 15 000,- Kč na jimi poskytované sociální služby.
2. Rada Obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru Záchranné stanici Pasíčka, Bor u Skutče, IČ:
68210965 ve výši 5 000,- Kč na pokrytí provozních nákladů záchranné stanice zraněných zvířat.
3. Rada Obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti podzemního vedení NN
k pozemku 128/1 na obecním pozemku 4013 komunikace se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, IČ:24729035 za cenu 1 000,- Kč.
4. Rada Obce souhlasí s uložením dešťové kanalizace od č.p. 249 na obecním pozemku 1998 komunikace v souladu s projektovou dokumentací Terénní úpravy u objektu č.p. 249 v katastru
obce Líšnice vypracované Ing. Liborem Barvínkem v 6/2021.
5. Rada Obce vzala na vědomí možnost získat podporu na pořízení AED od Pardubického kraje –
musela by být umístěna ve veřejně dostupném vyhřívaném boxu. Rada Obce se rozhodla výzvu
neakceptovat z důvodu snadné dostupnosti složek IZS.
6. Rada Obce bere na vědomí stav ohledně cyklostezky. Sdružení Orlicko ji bude řešit prioritně, rada
bude jednat s majiteli potřebných pozemků, které ještě nejsou ve vlastnictví Obce či není dohoda
o výstavbě.
7. Rada Obce projednala situaci ohledně případného ubytování uprchlíků z Ukrajiny. V obecních
nemovitostech je možnost velmi omezená kvůli absenci sociálních zařízení. Základní škola a MŠ
využít nelze. Nouzové krátkodobé ubytování přichází v úvahu jen v sokolovně. Obci byla dána
nabídka manželi Andršovými na ubytování v jejich nemovitosti; v případě potřeby bude
koordinováno s Pardubickým krajem či ORP Žamberk.
8. Rada Obce projednala další postup ohledně vyjádření se ve věci projektu manželů Andršových na
přestavbu RD č.p.321. Největší problém spočívá v únosnosti komunikace. Andršovi jsou ochotni
se podílet na přiměřených nákladech zpevnění cesty panely, které by zakoupila Obec. Budou
zjištěny náklady na pokládku a podle toho bude rozhodnuto.
9. Rada Obce schvaluje dar na Maturitní ples SPŠS v Rychnově nad Kněžnou ve výši 2000,- Kč.
10. Rada Obce projednala možnost zabezpečení citlivých míst kamerovým systémem, budou
vytipována místa pro umístění, zejména dětská hřiště, parkoviště apod.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P. Štefek

