OBEC LÍŠNÁ
Líšná č. 10, PSČ 751 15, p. Domaželice
Tel.: 605 536 490, 588 881 317

email: ou@obeclisna.cz

Zápis a usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Líšná,
konaného dne 13. 6. 2022,
v kanceláři Obecního úřadu Líšná, Líšná č. 10
___________________________________________________
Datum konání: 13. 6. 2022
Zasedání bylo zahájeno v 17.05 hod
Přítomni zastupitelé:

H. Lounová, Mgr. L. Pospíšilová. L. Ospalíková,
M. Tomčíková, H. Jasníková, J. Vozák

Omluven: L. Vinklárek
__________________________________________________________________________
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Líšná (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.05 hodin
starostkou obce Hanou Lounovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo svoláno v řádném termínu, informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Líšná zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 3.6.2022 do 13.6.2022. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 7 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
1.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určila ověřovateli zápisu: H.Jasníkovou a Mgr. L. Pospíšilovou. Zapisovatelem bude
starostka obce H. Lounová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

2.

Schválení programu

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce.
1. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ
2. Realizace stavby Rekonstrukce kuchyně střechy MŠ Včelka, Líšná
3. Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ Včelka, Líšná – Smlouva o poskytnutí dotace
Ol. kraj – program „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“
4. Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Líšná - informace
5. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program „Podpora přípravy projektové dokumentace“

6. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program
„Podpora zpracování územně plánovací dokumentace“
7. Podpora rodin s dětmi – nákup permanentek na koupaliště Čechy
Na základě doručené žádosti o souhlas zastupitelstva obce Líšná, s čerpáním rezervního fondu MŠ
Včelka, Líšná na opravu kuchyňského stroje, žádá starostka o změnu programu zasedání. A to
z toho důvodu, aby bylo možné co nejdříve provést úhradu za opravu stroje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje úpravu programu zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.163/23/2022 bylo schváleno.
Upravený program zasedání:
1. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ
2. Realizace stavby Rekonstrukce kuchyně střechy MŠ Včelka, Líšná
3. Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ Včelka, Líšná – Smlouva o poskytnutí dotace
Ol. kraj – program „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“
4. Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Líšná - informace
5. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program „Podpora přípravy projektové dokumentace“
6. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program
„Podpora zpracování územně plánovací dokumentace“
7. Podpora rodin s dětmi – nákup permanentek na koupaliště Čechy
8. MŠ Včelka, Líšná – žádost o čerpání rezervního fondu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje upravený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.164/23/2022 bylo schváleno.
3.1. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce střechy MŠ“ zadané dne 20.5.2022, bylo
provedeno dne 6.6. 2022, v kanceláři obecního úřadu v Líšné, za účasti Mgr. M. Pilařové, starostky
Hany Lounové a místostarosty obce Lubomíra Vinklárka.
Do výběrového řízení se přihlásily 3 společnosti.
Starostka obce předkládá zastupitelům:
Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze 6.6.2022
Protokol o jednání hodnotící komise ze 6.6.2022
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze 6.6.2022
Hodnotící komise vyhodnotila dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti
nabídek, nabídku společnosti LIKOSTAV spol. s.r.o., 750 02 Přerov I-Město, Žerotínovo nám.
163/12 – nabídková cena Kč 2 930 355,53 včetně DPH, jako ekonomicky nejvýhodnější, tato
nabídka splnila veškeré požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise
doporučila zadavateli rozhodnout o výběru této nabídky a zadat ji uvedenému uchazeči.
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Stejná zakázka byla hodnocena v minulém roce - zakázka byla vysoutěžena za cca 2,1 mil. Kč a
očekávaný příjem dotace byl 80%, projekt nebyl dotačně podpořen a celá akce byla zrušena.
Dotace, kterou jsme žádali na tento projekt v letošním roce je 600 tis. Kč…což by pokrylo 20%
z celkové vysoutěžené ceny 2 930 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce proto po důkladném zvážení přistupuje ke zrušení celého výběrového řízení na
Rekonstrukci střechy MŠ, z důvodu příliš velké finanční náročnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na Rekonstrukci střechy kuchyně MŠ .
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.165/23/2022 bylo schváleno.

3.2.

Realizace stavby Rekonstrukce kuchyně střechy MŠ Včelka, Líšná

V návaznosti na předchozí bod starostka navrhuje, aby přístavba střechy MŠ Včelka, Líšná, byla
opravena jiným a méně finančním způsobem. Způsob opravy byl konzultován s odbornými
firmami.
Z konzultací vyplynul návrh na izolaci plochých střech folií Fatrafol, výměnu oplechování atik,
odbourání komínů, provedení oplechování zdi nad garáží a dále instalací nových žlabů a svodů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu střech nad vývařovnou a garáží MŠ formou provedení izolace
položením fólie Fatrafol a pověřuje starostku k výběru nejvýhodnější nabídky.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.166/23/2022 bylo schváleno.
3.3. Rekonstrukce střechy kuchyně MŠ Včelka, Líšná – Smlouva o poskytnutí dotace
Ol. kraj – program „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01274/OSR/DSM
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 600 000 Kč,
slovy: šest set tisíc korun českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory investičních a
neinvestičních akcí obcí.
Účelem poskytnutí této dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Rekonstrukce
střechy přístavby (vývařovny) MŠ Včelka, Líšná“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná rozhodlo, že dotace od Olomouckého kraje nebude schválena a smlouva o
poskytnutí dotace č. 2022/01274/OSR/DSM nebude obcí Líšná akceptována.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.167/23/2022 bylo schváleno.
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3.4.

Projektová dokumentace Kanalizace a ČOV Líšná – informace

Starostka obce informuje zastupitele, že projektovou dokumentaci na Kanalizaci a ČOV, kterou do
dnešního dne nedodal zpracovatel, Hydro-eko projekce s.r.o. - Ing. Zobaník, začala s pověřením
starostky obce právně vymáhat advokátní kancelář Čejna, Kliment, Mach. Ing. Zobaníkovi byla
dne 13.6. 2022 zaslána výzva ke splnění smlouvy.
Zastupitelé berou informaci na vědomí.

3.5. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program „Podpora přípravy projektové
dokumentace“
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01844/OSR/DSM
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 171 820 Kč,
slovy: sto sedmdesát jedna tisíc osm set dvacet korun českých (dále jen „dotace“) za účelem
podpory vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci
plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací
v rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného
záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Kanalizace a ČOV v
Líšné“
Z důvodu zatím nevyjasněného termínu dodání projektové dokumentace tímto zastupitelstvo obce
rozhodnutí o přijetí dotace odkládá na pozdější zastupitelstvo, které se bude konat 27.6.2022.

3.6. Smlouva o poskytnutí dotace Ol. kraj – program „Podpora zpracování územně
plánovací dokumentace“
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2022/01717/OSR/DSM
Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši 102 850 Kč,
slovy: sto dva tisíc osm set padesát korun českých (dále jen „dotace“) za účelem podpory
zpracování územně plánovací dokumentace obce, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek, aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a
metodickým doporučením Olomouckého kraje pro zavedení MINIS, případně dle aktuálního
metodického pokynu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Standard vybraných částí
územního plánu:
a) zpracování územního plánu,
b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona
včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (pokud se zpracovává),
c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána
objektivními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
e) zpracování regulačního plánu obce.
Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Obec Líšná - Nový
územní plán“
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 102 850 Kč, za
účelem podpory zpracování územně plánovací dokumentace obce a schvaluje tímto Smlouvu o
poskytnutí dotace č. 2022/01717/OSR/DSM od Olomouckého kraje, dále tímto pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.170/23/2022 bylo schváleno.

3.7_ Podpora rodin s dětmi – nákup permanentek na koupaliště Čechy
Starostka předkládá zastupitelům návrh na financování nákupu permanentek na koupaliště do Čech
pro děti, které mají registrovaný trvalý pobyt v obci, a to ve věku od 6-18ti let včetně.
Obec by přispívala formou daru ve výši 500,- Kč na dítě. Podmínkou je, že domácnost nebude mít
dluhy na místních poplatcích a dítě bude mít trvalý pobyt v obci. Dar bude poskytnut formou
darovací smlouvy, v rámci pravomocí starosty obce.
Zastupitelé nemají námitky a s navrhovaným souhlasí.

3.8_ MŠ Včelka, Líšná – žádost o čerpání rezervního fondu
MŠ Včelka, zastoupená ředitelkou Petrou Němcovou, dne 1.6.2022 podala žádost o možnost využití
rezervního fondu MŠ, a to ve výši 19100,- Kč k zaplacení opravy šlehacího a hnětacího stroje typ
RE 22. Jedná se o výměnu celého soukolí, přetěsnění a seřízení stroje.
Odůvodnění:
Při revizní kontrole šlehacího a hnětacího stroje typu RE 22, byl odborníkem z firmy: Prodej a
servis velkokuchyňského zařízení, Čeněk Chadraba, shledán tento stroj nebezpečným, v havarijním
stavu a hrozila možnost vyhoření.
Při kontrole bylo zjištěno, že stroj neměl již dostatečné množství oleje v prostoru, který je k tomu
určen, ale byl odstříkán při používání do prostoru určeném pro elektriku a následně v prostoru
vedený k motoru. Při vizuální prohlídce docházelo k malým zábleskům a byla možnost pomalého a
postupného doutnání v těchto prostorech, které by mohly vést k následnému požáru. Dále bylo
viditelné posunutí celého vnitřního systému směrem k motoru a nebylo již na svém místě. Pro tohle
docházelo k postupnému poničení soukolí a těsnění. V prostoru pro šlehací metle a háky byl též
olej, který v tomto prostoru nemá být.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Líšná schvaluje čerpání rezervního fondu MŠ Včelka, Líšná, ve výši 19 100 Kč,
na úhradu opravy šlehacího a hnětacího stroje RE22.
Výsledek hlasování: pro: 6 zastupitelů, proti: 0 zastupitelů, zdrželo se: 0 zastupitelů
Usnesení č.172/23/2022 bylo schváleno.

Diskuze:
- 14.8. proběhne v obci mše svatá, tak jako tomu bylo v minulých letech
- v den zasedání byly zveřejněny výsledky podpořených žádostí v rámci dotačních programů
Ministerstva místního rozvoje, kde jsme žádali o poskytnutí dotace na workoutové hřiště.
Naše žádost podpořena nebyla. Z důvodu, že bylo rozhodnuto o změně opravy střechy v Mš
a obec tak ušetří nemalé prostředky, zastupitelstvo se shodlo na tom, že realizaci hřiště
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-

provede na náklady obce, bez dotační podpory, a to i s ohledem na vývoj cen a vývoj
inflace.
starostka se dotazovala zastupitelů, zda souhlasí s nákupem a instalací pítka na veřejném
prostranství u Areálu Trávníky. Zastupitelé s navrhovaným souhlasí a nemají k tomu
námitky, pokládají dovybavení Areálu Trávníky tímto prvkem za velmi vhodné.

Zápis byl vyhotoven dne: 13.6.2022

Zapisovatel:

H. Lounová

………………………………….

Zápis ověřil

Mgr. L. Pospíšilová

………………………………….

H. Jasníková

………………………………….

H. Lounová

………………………………….

Starosta:
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