Zápis z jednání rady obce Líšnice č. 34 ze dne 19.5.2022 18:00 – 21:35 hodin
Přítomni: Pavel Štefek, Marek Papcun, Jan Štěpánek, , Martina Hynková – rada obce je
usnášeníschopná, omluven Michal Schreiber

Pořad schůze rady: možnosti lokality ZB6, příkazní smlouvy na koordinátora BOZP a na výkon
technického dozoru na stavbě komunikace Pod Dubinou, odstranění váhy na dolním konci, pozemkové
záležitosti, opravy komunikací, rozpočtové opatření – dotace na obnovu kaple,

1. Rada Obce se zabývala možností zástavby v lokalitě ZB6 za kostelem. Pro další jednání s majiteli
dotčených pozemků starosta zadá projektantovi zjištění možností místa napojení na komunikaci
II/312.
2. Rada Obce schvaluje Příkazní smlouvu pro práci koordinátora BOZP na stavbě komunikace Pod
Dubinu s Jaroslavem Junkem, IČ: 46446702, Lanškroun s cenou bez DPH 4 000,- Kč /měsíc.
3. Rada Obce schvaluje Příkazní smlouvu na obstarání věci na výkon technického dozoru na stavbě
komunikace Pod Dubinu s firmou IMARI spol. s r.o. IČ: 02911779, Praha 9 s cenou bez DPH
1 150,- / 950,- Kč / hodinu provedených prací.
4. Rada Obce osloví společnost Líšnická a.s. s požadavkem na již přislíbené odstranění váhy na
dolním konci v obecním pozemku komunikace tak, aby se dala opravit tato komunikace.
Současně s tím by bylo vhodné odstranit vážní domek, získat pozemek pod ním a poté rozšířit
obecní komunikaci.
5. Rada Obce bere na vědomí žádost manželů Hubálkových o odkup části obecního pozemku č.1929
– příjezdová cesta k č.p.251. Rada Obce navrhuje žadatelům nejprve oslovit majitele okolních
nemovitostí a získání jejich souhlasu s možným převodem.
6. Rada Obce projednala možnosti úpravy pozemku č. 161. Starosta zjistí varianty zásypu, oddělení
od toku řeky a např. následnou parkovou úpravu s odpočinkovou zónou. V této souvislosti bude
oslovena SPŠ stavební Letohrad, zda by v rámci výuky neposkytli součinnost.
7. Rada Obce projednala průběžný stav v projekci cyklostezky/chodníku. Projektant bude ještě
požádán o zvážení možnosti rozšíření chodníku od dolního mostu po napojení na stávající
cyklostezku u firmy ZEZ Silko.
8. Rada Obce navrhuje OZ schválit Smlouvu o dílo s firmou JD Dlouhý s.r.o. na opravu komunikace
Nad dolním mlýnem formou dvojitého živičného nátěru s posypem kamenivem v nabídkové ceně
351 965,- Kč bez DPH. Dále pak schválit Smlouvu o dílo s firmou JD Dlouhý s.r.o. na opravu
komunikace Račovice od statku po most v nabídkové ceně 1 295 345,- Kč bez DPH.
Zvážit pak opravy křížové cesty, nabídková cena 1 107 140,- bez DPH a opravu nově nabyté cesty
k č.p. 61, dvě varianty v rozpětí 1 – 1,8 mil. Kč bez DPH. Tyto opravy ale naráží na kapacitní
možnosti firmy JD Dlouhý s.r.o.

9. Rada Obce schvaluje rozpočtové opatření č.RO-2 ze dne 19.5.2022 týkající se příjmu dotace od
Pardubického kraje na obnovu kaple u Korábova mlýna ve výši 40 000,-. Příjem kapitola pol.
4122, výdej pol. 5171.
10. Rada Obce projednala možný počet zastupitelů OZ pro volební období 2022/2026. Navrhuje
počet 9.
11. Rada uděluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole Líšnice – otevření 3 tříd na dobu 1
roku pro školní rok 2022/2023 z důvodu zkvalitnění jazykové výuky se spojovanou výukou
výchovných předmětů.

Zapsal místostarosta: J. Štěpánek

Starosta: P. Štefek

