SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
věku 50, 55, 60, 61… a více roků.

Významného životního jubilea se dožívají:
v červenci:
Šnoblová Amálie
Zapletalová Marie
Lízna František
Stratilová Ivanka
Horníček Vlastimil

Hlaváčková Oldřiška
Langerová Marie
Vašek Ludvík
Vašková Danuše

Srdečně blahopřejeme!
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Zastupitelé obce odpovídají
Čeká nás nové osvětlení
Veřejné zasedání

POZVÁNKY
Občanské sdružení RYZÁČEK Vás srdečně zve dne 10. 8. na
zábavné odpoledne
Určeno pro děti i rodiče, kteří chtějí strávit zajímavé odpoledne plné
zábavy, kutilských dovedností a ponaučení v souladu s přírodou.
Začátek v 15 hodin.
Občerstvení zajištěno
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12. ročník setkání obcí Mikroregionu Mohelnicko se konalo dne 22. června 2013 v
Krchlebech. Na fotografii starostové a zástupci vedení jednotlivých obcí. Více o
Dni mikroregionu 2013 přineseme v srpnovém vydání Líšnických ozvěn.

ÚPRAVY V OBCI

Z HISTORIE OBCE

Paměti obce Líšnice od roku 1945

63. díl

Uveřejňujeme další ukázku z kroniky, kterou od r. 1962 psal Adolf Chmelař

Rok 1971
Hodnocení, co se vybudovalo 1964 - 1971
První plánovanou akcí bylo vyasfaltování silnice přes obec Líšnice. Tuto akci zajišťoval MNV. Dále se pokračovalo v pracech dle plánu:

ZDŠ v Líšnici - generální oprava střechy, výměna oken a dveří, fasáda a
ústřední topení v celkové hodnotě 150.000 Kčs

vybudování nové místnosti MNV ze staré stodoly při pohostinství - 67.000
Kčs

úprava pohostinství, výměna oken a fasáda - 35.000 Kč

vybudování výbojkového osvětlení v Líšnici a na Vyšehorkách - 25.000
Kčs

generální oprava hřbitova - oprava márnice, plotu - 15.000 Kčs

úprava požární jímky v Líšnici a úprava náhonu - 5.000 Kčs

úprava komunikací v Líšnici a ve Vyšehorkách - 25.000 Kčs

úprava požární zbrojnice ve Vyšehorkách - 4.500 Kčs

Volby - listopad 1971
Volby začaly 26. listopadu. Od 14 hodin až do 22 hodin přicházeli voliči, aby
podle svého přesvědčení odevzdali hlasy pro navržené kandidáty. Mladí voliči,
kteří přistupovali k volbám ponejprv, obdrželi ve volební místnosti květiny. Zbytek
voličů dostavil se k volbám 27. listopadu do 14 hodin. Před volební místností nepostávaly hloučky, počasí nebylo příjemné. Venku byl napadaný sníh, který začal
tát a způsoboval kaluže a bláto. Po volbách se soustředil ruch ve volební místnosti,
kde byl sepsán protokol a provedeno sčítání hlasů pro navržené kandidáty. Někteří
kandidáti byli odškrtáni, ostatní kandidáti do okresu, kraje, poslanecké sněmovny
dostali plný počet hlasů.
Odevzdané hlasy:
Axman Josef 215 hlasů
Balcárek Jaromír
198
Churavý František 216
Navrátil Jaroslav
212
Nečesaný Přemysl 203

Nejedlý Jan
Novák Milan
Pudil Jaroslav
Straka Jaroslav
Šnobl Rostislav
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217
216
215
214
215

Teltscher František 217
Vašek Lubomír
216
Zámečník Josef
217

K jedné z nejvýznamnějších sakrálních památek Líšnice patří
zděná kaplička půlkruhového
půdorysu s trojúhelníkovým štítem s výklenkem. Je umístěná na
křižovatce cest do Mohelnice,
Loštic a Líšnice. Vznik této rustikální architektonické stavby je
datován do poloviny 19. století.
Někdy bývá mylně označována
za Boží muka. Od božích muk se
kapličky odlišují tvarem půdorysu. který nebývá čtvercový,
ale obdélný. V měsíci červenci zde došlo k drobným úpravám, které jistě prospěly lepšímu vzhledu této památky. Škoda jen, že celkový dojem narušuje
vedle stojící torzo lípy. Určitě by se zde místo něho lépe vyjímal nový zdravý
strom - třeba opět lípa.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

CHYSTÁ SE NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Obecní úřad Líšnice upozorňuje občany obcí Líšnice a Vyšehorky na možnost podání návrhů pro projednání ZO a případné zapracování do nového Územního plánu
obce Líšnice. Návrhy lze podávat písemnou formou na OÚ do 30.11.2013.

POZVÁNKA

SENIOR KLUB ZVE NA SETKÁNÍ A POSEZENÍ
17.8.2013 koná senior klub posezení a setkání na hřišti v Líšnici. Sejdeme se v 10
hodin. Zveme všechny, kteří se ještě ostýchali přijít mezi nás. Věřte, že seniorský
věk je také pěkný, nikdo se mu nevyhne. Hlavně si ho užít a umět žít. Neuzavírejte
se doma a přijděte! Máme radost z každého, kdo se k nám přidá. I zdravotní těžkosti se společně lépe překonávají.
Pohoštění zajištěno, nebude chybět ani točené pivečko!!!
Za seniory zve J.Springerová
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
•
Starosta požádal zastupitele o posun úředních hodin v době prázdnin a to
následovně :
Pondělí
14.00 – 17.00 hod.
Středa
14.00 - 17.00 hod.
Pátek
14.00 - 16.00 hod.
Schváleno 6 hlasy
•
Starosta obce seznámil občany s plánem prací pro letní měsíce:
Oprava Božích muk v Líšnici
Oprava zastávek v Líšnici
Oprava kanalizačních vpustí v Líšnici
Čištění odtokových kanálů
Diskuse
V diskusi vystoupil se stížností pan Jan Vykydal z Vyšehorek. Stížnost se týkala
nevhodného chování pana Jaroslava Dostála vůči němu i jeho rodině. Starosta
obce požádal pan Vykydala o doručení stížnosti v písemné podobě.
Paní Draplová – Dotaz na vybudování hřiště pro děti – „Děti nám mezi tím než se
rozhodnete jak a co, vyrostou!“
Pan Míchal – „Co se změnilo ve věci hřiště od minula?“
Starosta obce odpověděl, že věc zatím byla řešena v zastupitelstvu obce pouze jednou a zastupitelé se nebyli schopni shodnout se na ani jednom ze dvou návrhů.
Pan Šůstek, pan Navrátil – „Kdy se bude opravovat cesta od hospody směrem dolů?“
Starosta odpověděl, že nové cesty dělat obec nebude a to z důvodu výkopových
prací na vodovodu Líšnice, který jak doufáme všichni, bude v obci zaveden. Je
možno tyto cesty vyspravit a na to se starosta obce zaměří.
Občané obce – „Co brání vyřešení situace ohledně skládky Újezd - Líšnice?“
Starosta obce – „ Rozhodnutí zastupitelstva obce, které nepřijalo nabídku Města
Mohelnice. Dle mého názoru - Je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. V tomto
případě je třeba snížit nároky - podívat se na ně reálně a potlačit svou ješitnost a
nabídku přijmout. Je to pro obec velký přísun peněz na další čtyři roky.“
Pan Plhák – „Mohu tedy oslovit pro Líšnické ozvěny jednotlivé zastupitele s otázkou na jejich postoj ve věci řešení kauzy - skládka Újezd - Líšnice?“
Starosta obce - „Proč ne, není to problém.“
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Již roky tíží Líšnici nevyřešený spor s městem Mohelnicí týkající se skládky odpadů, která je na pozemcích obce. Starostové se mění a problém zůstává. Město Mohelnice navrhuje částky za prodej, Obec Líšnice je odmítá. Položili jsme jednotlivým Zastupitelům Líšnice stejnou otázku:
Byl by pro Vás akceptovatelný současný návrh Města Mohelnice zaplatit Obci Líšnice částku 5 milionů Kč ve čtyřech splátkách a současně převod katastrálního území pod skládkou z Líšnice na Mohelnici?
Pokud s tímto návrhem nesouhlasíte, prosím o uvedení názoru proč
ne a jak byste si tedy představovali vyřešení problému Vy.
Osloveno bylo všech 7 zastupitelů. Pouze 1 zastupitel na otázku nereagoval. Uzávěrka odpovědí zastupitelů byla 22. července a jsou níže řazeny abecedně.
p. Friedl :
Při zvolení do Zastupitelsva Obce Líšnice dne 11. 11. 2010 jsme slíbili, že budeme
spolupracovat a uděláme maximum pro blaho obce. Myslím si, že přijetí nabídnuté
částky 5 milionů ve čtyřech splátkách a převod pozemků na katastrální území Mohelnice je v současné době adekvátní řešení. Samozřejmě bych přivítal částku vyšší, ale musíme stát nohama pevně na zemi a zvážit, zda to je v současné době reálné. Vždyť se může stát, že donekonečna budeme nabídky Mohelnice odmítat, až
nám nakonec zůstane celá skládka na krku. Město Mohelnice ji možná nechá na
svoje náklady odvézt, ale pořád po ní zůstane je nevyužitelný pozemek a potom
nevím, k jakému účelu bude naší obci sloužit.
Přikláním se proto k přijetí nabídnutého návrhu a přeji si, aby celá kauza skládky
se konečně po mnohaletých průtazích vyřešila ku prospěchu naší obce.
Aleš Friedl
p. Fritscher :
V tuto chvíli nesouhlasím s návrhem 5 milionů od Města Mohelnice. Důvodů je
hned několik: ani RM Mohelnice si není jista jestli je ochotna tuto částku vyplatit,
vždy se jednalo jen o nějaký návrh jedné osoby a následně se očekávalo, jestli se
tento návrh prohlasuje (nejistota ani těch 5 milionů).
Další bod je, že vzniklá škoda na straně Líšnice je daleko větší, než požadované
odškodnění v částce 6 milionů. Míru provinění vyjádřila i paní starostka Mohelnice
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v omluvném dopise. Ze strany Města Mohelnice je až nyní projevená snaha o dohodu v tomto problému (vždy se jednalo jen o tlachání a oddalování vyřešení). Po
schůzce v Mohelnici 29. 7. budeme chytřejší a snad najdeme společnou cestu. Pokud budou ze strany Města Mohelnice vysloveny pádné důvody proč nemohou
vyplatit požadovanou částku, dá se najít cesta kompromisu. Rozhodně ale nemohu
souhlasit s postojem Mohelnice (podnikatelský záměr na území skládky) a v tuto
chvíli vyplacením 5-ti milionů.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Martin Fritscher
p. Stratil:
Vážený n e z á v i s l ý šéfredaktore Líšnických ozvěn.
Na základě posledního rozhodnutí ZO Líšnice byla odsouhlasena částka 6 mil. Kč,
za pozemek pod skládkou, jako náhrada vzniklé škody a převod katastrálního území na Mohelnici. Jako zastupitel nemám právo toto rozhodnutí měnit a podřizuji se
demokratické většině zastupitelstva. Pokud vedení obce slíbilo zástupcům Mohelnice částku 5 mil.Kč bez převodu kat. území, pak je potřeba, aby tento slib
vysvětlilo a hlavně zdůvodnilo nezákonné jednání, k čemuž nedostalo od ZO mandát.
Stratil.M.
P. Kvíčala:
Problém skládky jsem zdědil po předchozích zastupitelstvech obce. Byl řešen mimo jiné i soudní cestou. Výsledku jsme se ovšem nedočkali. V průběhu mnoha let
se pokoušelo Zastupitelstvo obce Líšnice dohodnout s vedením Města Mohelnice
na prodeji pozemků pod skládkou.
Co se týká skládky vlastní - Stavební úřad v Mohelnici spolu s právníky ji jednou
označují jako „černou“ stavbu, jindy jako skládku. Tento koloběh trvá již několik
let a to s vědomím krajského úřadu, který celou kauzu sleduje a prostřednictvím
svých odborů i řeší.
Chápu postoj některých členů Zastupitelstva obce Líšnice, kteří poukazují na výši
škody, která naší obci skládkou vznikla.Také vím, že zastupitelstvo naší obce odhlasovalo 6 milionů jako částku za náhradu této vzniklé škody. Sám bych byl rád,
kdyby obec tyto finance získala.
Na druhé straně jsem realista a myslím si, že současný návrh Města Mohelnice, i
když nesplňuje naše očekávání, je po dlouhých letech první vstřícný a reálný krok
k dohodě.
Nabídka 5 milionů ve 4 splátkách a převod katastrálního území na Mohelnici
4

- Starosta obce seznámil přítomné s návrhem ÚP obce Pavlova a to s částí obec
Svinov – čistírna odpadních vod. Proti umístění této čistírny bude z pohledu obce
Líšnice podána připomínka. Bude třeba vstoupit v jednání s obcí Pavlov a řešit tuto
záležitost ve spolupráci obou obcí. Schváleno 6 hlasy
- Starosta obce informoval občany obce o havárie kabelu napájení přečerpávání v
jímce u Podolí a současné havárii čerpadla v této jímce. Po výměně čerpadla, které
je dnes funkční se po zdlouhavém hledání závady na kabelu opravilo vedení pouze
provizorně s tím, že starosta obce dohodl termín opravy kabelu na stejnou dobu
jako je plánována i oprava potrubního vedení vody na farmě v Podolí tj. 2. týden v
měsíci srpnu. Do té doby budou prováděny přípravná práce a to po dohodě s vlastníky pozemků, kterých se nová pokládka kabelu týká.
- Na základě požadavku zastupitele pana Miroslava Stratila byl do programu veřejného zasedání doplněn bod Pozemky obce pod soukromými stavbami. Na základě tohoto příspěvku bude vytvořen seznam staveb na pozemcích obce a to v souvislosti s nově chystaným Občanským zákoníkem. Seznam bude sloužit pro lepší
orientaci obce ve věcech majetkových a při vyřizování jednotlivých následných
žádostí o odkup pozemků. Schváleno 6 hlasy
Různé
Starosta obce podal informace k následným tématům:
•
Stav účtu obce k dnešnímu dni 1 116 132Kč + 1 538 000Kč(-1 917 200 Kč
úvěr banka)
•
Kácení stromů na Vyšehorkách – cena 38906 Kč – Starosta informoval občany o navázání kontaktů s Řezbářskou školou v Tovačově – z uloženého kusu lípy
by měly být vyřezány Boží muka před kostel na Vyšehorkách. Dále pak informoval o dalším kácení a to v prostoru u kapličky v Líšnici a následném nahrazení staré lípy novou.
•
Svoz nebezpečných odpadů 23 032Kč
•
Starosta obce seznámil občany s nutností vypracovat Pasport komunikací a
dopravního značení obce a to v souvislosti s tím, že dosud používaný pasport je
nevyhovující (zastaralý). Schváleno 6 hlasy
•
Starosta obce podal informaci o návštěvě družstva mužů JSDH Líšnice na
pohárové soutěži hasičů v Líšnici u Žamberka. Seznámil občany s průběhem návštěvy, výsledky závodů a navázáním další spolupráce mezi oběma obcemi, mimo
jiné i účast na pohárové soutěži v Líšnici dne 10.8., kterou líšničtí přislíbili. Dále
pak navázání kontaktů v oblasti sportu, konkrétně stolního tenisu, kdy obě vesnice
mají svá družstva a pořádají turnaje jak v jedné, tak i druhé obci.
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prostranství obce Líšnice. Schváleno 6 hlasy.
- Starosta obce seznámil občany s vývojem situace ohledně jednání s městem Mohelnice ve věci skládky Újezd – Líšnice. Bylo řečeno, že 14.5.2013 stavební úřad
Mohelnice vypracoval Oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby, oznámení o změně okruhu účastníků řízení o odstranění stavby. Následně pak 17.5.
obdrželi zastupitelé obce dopis s omluvou od starostky města Mohelnice, kde se
omlouvá za jednání svých předchůdců ve věci skládka. Dále pak měla následovat
návštěva paní starostky na pracovní poradě zastupitelstva obce Líšnice, ke které z
důvodu zaneprázdnění paní starostky nedošlo. Ale spolu s omluvou na svoji neúčast na jednání zaslala paní starostka seznam nabídek města Mohelnice a to i s komentářem. Nabídka města Mohelnice je pět milionů ve čtyřech splátkách a převod
katastrálního území pod skládkou z k.ú.Líšnice u Mohelnice na k.ú.Mohelnice.
Proběhlo jednání v zastupitelstvu obce Líšnice a starosta obce byl pověřen úkolem
zprostředkovat jednání Zastupitelstva obce Líšnice a Rady města Mohelnice. Předběžný termín byl navrhnut 29.7. v 16.00 hod.
- Starosta obce seznámil zastupitele a občany se záměrem odprodeje majetku obce
a to konkrétně nákladní automobil AVIA F – 21.1 rok výroby 1992, který doposud
používala JSDH obce a to nejvyšší nabídce. Dále řekl, že dle jeho názoru je oprava
tohoto vozu i s vyvařením pro obec nerentabilní. Starý vůz plně nahradil nově pořízený automobil Gazelle.
Při následném hlasování schváleno 5 hlasy, 1 proti.
- Starosta obce seznámil občany se situací okolo územního plánu obce Líšnice.
Bylo konstatováno, že starosta si nechal vypracovat posudek na situaci ohledně ÚP
obce tj. rozbor současného stavu.
Zde je konstatováno, že nový ÚP obce bude nutno vypracovat a to s ohledem na
nové požadavky ve zpracování tohoto základního dokumentu obce. Dále pak byl
podán návrh na pořízení nového ÚP obce Líšnice a to v následujícím sledu událostí, které by měly vést k vytvoření plnohodnotného ÚP obce :
a)
usnesení ZO o pořízení územního plánu dle §§ 6, 24 a 44 stavebního zákona
183/06 Sb. v platném znění
b)
usnesení ZO, kterým určí zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení ÚP
c)
usnesení ZO o uzavření smlouvy o dílo s pořizovatelem
d)
usnesení ZO o schválení výběrového řízení na projektanta, výběr komise,
výběr vítězné nabídky, uzavření smlouvy o dílo s projektantem ÚP
Ke schválení předloženy body a), b), d) – schváleno 6 hlasy.
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je z mého pohledu výhodný i v tom, že se jedná o plnění v poměrně krátkém časovém období, což je pro obec výhodnější z hlediska vývoje inflace.
Jsem pro přijetí současného návrhu Města Mohelnice. Další jednání se zástupci
Mohelnice se uskuteční 29. července. Po tomto termínu snad budeme moudřejší.
Jiří Kvíčala

p. Valouch:
O každém z návrhů, které dosud padly, lze přemýšlet zda ANO či NE, ať už to
bylo v začátcích 2 mil., případně 4 mil., kdy sami občané vyjádřili názor, že máme
trvat na svém a více již neustupovat. Poté přišel poštou návrh na 5 mil. ve dvou
splátkách, ale nikde se nemluvilo o prodeji katastrálního území a některé nápady
bývalého starosty byly značně diskutabilní. Protože následně ve velice krátké době
došlo k obměně mohelnického zastupitelstva myslím, že neměl větší šanci na
úspěch – nebylo, kdo by o něm jednal.
Po změně starosty v Mohelnici jsem předpokládal, že se sejdeme a budeme jednat
o tom, jak tuto letitou kauzu vyřešit ke vzájemné spokojenosti, ale přišel jen další
dopis s novým návrhem a paní starostka se omluvila z jednání. Proto jsme navrhli
společné jednání zastupitelstva obce a rady města, které se uskuteční 29. 7., kde
budeme jednat o podmínkách ukončení této kauzy k všeobecné spokojenosti, což je
zájmem nás všech.
František Valouch
p. Zbožínek:
Vážení občané Líšnice,
rád bych se touto formou vyjádřil k prodeji pozemku z katastrálního území naší obce,
na kterém se nachází skládka. Částka pět milionů korun za odkup navrhovaná městem Mohelnice je pro mě akceptovatelná z následujících důvodů:
Spor o skládku trvá již mnoho let a stále se jej nepodařilo úspěšně vyřešit. Obec Líšnice stál tento spor mnoho sil a nemalé finanční prostředky. Výše zmiňovaných pět
milionů by mohlo být v brzké době použito na realizaci mnoha projektů důležitých
pro naši obec (vodovod, kanalizace, chodníky…). Při použití těchto finančních prostředků ve spojení s dotacemi můžeme počítat s téměř dvojnásobnou částkou, což je
nemalý příspěvek do rozpočtu naší obce.
Obec Líšnice požaduje za prodej pozemku šest milionů korun. Pokud by ovšem tato
částka byla splacena v deseti ročních splátkách, obec by díky inflaci a splátkám bez
úročení požadovaný jeden milion prodělala.
Další aspekt, který musíme zohlednit, je blížící se platnost nového zákona, který řeší
sjednocení vlastníků pozemků a nemovitostí. Zákon ukládá podmínku, že pozemek
5

INFORMUJEME
pod nemovitostí (v našem případě skládka), musí být odprodán za cenu obvyklou.
Tato cena je samozřejmě řádově nižší (ve statisících) než aktuálně nabízená částka.
Souhlasím proto s navrhovanou částkou pěti milionů korun za odprodej pozemku,
na kterém se skládka v současné době nachází, za předpokladu, že tato částka bude
splacena maximálně ve čtyřech splátkách.
Libor Zbožínek

NAPSALI O NÁS

Nové veřejné osvětlení vybudují letos v Líšnici i její místní části Vyšehorky. Obec
díky tomu ušetří jak za opravy, tak za elektrickou energii.
Veřejné osvětlení je staré a náklady na opravy jsou už moc vysoké. Jen loni jsme
do jeho oprav dávali šedesát tisíc korun," vysvětlil starosta Líšnice Jiří Kvíčala, co
obec vedlo k této investici.
Náklady na výměnu starých lamp za nové dosáhnou čtyř set tisíc korun. Obec ale
uspěla se žádostí o dotaci, která jí pokryje polovinu nákladů.
Nemálo peněz pak obec ušetří při platbách za elektrickou energii. Stávající světla
nahradí nové, úspornější výbojky. Dělníci instalují také nové rozvodné skříně, které umožní takzvané stmívání, kdy v určitých hodinách světla svítí na nižší výkon.
„Za elektřinu bychom tak měli platit asi o pětatřicet až čtyřicet procent méně, než
je tomu teď," doplnil starosta Kvíčala. Ročně to udělá přibližně pětatřicet tisíc korun.
V rozpočtu malé obce s přibližně třemi sty obyvateli, která ročně hospodaří asi se
čtyřmi miliony korun, to je ale nezanedbatelná položka. Dělníci by s výměnou
osvětlení měli začít v srpnu.
Zdroj: Šumperský deník 8. 7. 2013, Michal Krestýn

V Olomouckém kraji ubylo obyvatel, také se lidé více
rozvádějí než žení a vdávají
Z údajů zveřejněných Krajskou správou Českého statistického úřadu vyplývá, že
za první tři měsíce letošního roku ubylo v Olomouckém kraji ve srovnání se stejným obdobím minulého roku 667 obyvatel. V regionu se narodilo 1 476 dětí, ale
lidí zemřelo 1 864, což je o 388 více. Vystěhovalo se 1 222 obyvatel, což je o 279
více, než se přistěhovalo. Lidé v Olomouckém kraji se také více rozvádějí než se
žení a vdávají. Sňatek uzavřelo pouze 174 párů, ale rozvedlo se jich 300.
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ZASEDÁNÍ…

Dne 11. 7. 2013 se konalo veřejné zasedání č. 3/13 Zastupitelstva obce Líšnice.
Přítomno : 6 zastupitelů
Omluven: 1 zastupitel - p. Friedl
Na tomto zasedání mimo jiné zaznělo a bylo projednáno :
- Starosta obce podal občanům informace k dotačním titulům a to i s vysvětlením
stavu, v němž se právě nachází ten který projekt :
•
Obnova veřejných prostranství obce Líšnice – vyúčtování akce – převod
peněz na účet u ČNB – 1 527 873,00Kč – neuznaná částka korekce – 4 298Kč –
dotace ukončena.
•
Vodovod – žádost leží nachystaná na ministerstvu a v současné době se
čeká na opětovné vypsání dotačního titulu. Starosta obce nechal nezávislým odborníkem zhotovit přepočet akce a to na základě diskuse zastupitelů obce o výši výsledku výběrového řízení na dodavatele služeb spojených s výstavbou vodovodu v
obci Líšnice v závislosti na době, která od výběrového řízení uplynula (DPH, cena
práce ….)
•
Oranžová hřiště – byla podána žádost o dotaci, nebyla přiznána
•
Podpora činnosti hasičů dotace z KÚOK – nástřik auta – konečné náklady
33 000 Kč – z toho 10 000 Kč dotace, 2500 Kč za nápisy dle norem tzn. konečná
částka odpovídá částce plánované; bude pořízen ještě nákup hasičských hadic dle
dotace
•
Zelená úsporám – podpisy žádostí v pondělí a odeslání poskytovateli dotace
MŽp
•
Renovace veřejného osvětlení v obci Líšnice – podepsána smlouva s KÚOK
– proběhlo výběrové řízení na firmu provádějící dotační titul, zvítězila firma KOVOPATERS Systém s.r.o., Olomouc, renovace bude zahájena na začátku měsíce
září. Cena za dotační titul 379 846 Kč.
•
Bioodpady – řeší se v rámci mikroregionu – má na starosti paní Miketová,
jednání se zájemci během prázdninových měsíců.
- Starosta obce podal informaci o úklid klestí v lese na vytěžené ploše. Úklid klestí
provedli členové JSDH Líšnice po dohodě se starostou obce za úplatu 10 000 Kč
jako částky za nákup nových dresů pro soutěžní družstva hasičů. Částka účtovaná
p.Krestýnem by byla 14 000Kč.
Obec tímto ušetří 4 000 Kč. Schváleno 5 proti 1 nehlasoval.
- Starosta obce předložil ke schválení rozpočtové opatření vlastní č.1 ve výši + - 1
527 873 Kč. Jedná se o částku získanou vyúčtovaním dotace na Obnovu veřejných
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