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 dožili:
v listopadu:

Vysloužil Martin
Rostová Helena
Hňoupek Jiří
Svoboda Jaromír
Hašlerová Marie

Havlíček Radislav
Staroštíková Eva
Havlíčková Jiřina
Plesníková Milada
Nevím Ivo
Kvíčala Jiří

OBECNÍ ZPRAVODAJ

LÍŠNICKÉ OZVĚNY
Listopad

www.obec-lisnice.cz

174/21

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme:
Cokoliv jsme na tobě milovali,
a čemukoliv jsme se obdivovali,
trvá a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů.
Tacius

Dne 11. prosince si připomeneme
6. výročí od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše milovaná a milující babička
paní Jaroslava Slouková.
S láskou vzpomíná celá rodina
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Členové místního sboru dobrovolných hasičů na Vyšehorkách vyrobili a umístili
v blízkosti kostela betlém. Ten připomíná probíhající advent a blížící se Vánoce.

Z HISTORIE OBCE

KŘÍŽOVKA

Z poznámek kronikáře …

Blíží se poslední svátek – sv. Silvestra. Romantičnost zasněžených Vánoc je nahrazena zátiším s hodinami odměřujícími poslední minuty starého roku. Lidé se
shromažďují, aby společně přivítali Nový rok. Každý ho vítá po svém. Někdo
bujarým veselím doprovázeným alkoholem, jiný rekapitulací roku, další sedí u
televize a nechává se bavit. Po ulicích se pohybují davy lidí, na českých horách
potkáte stovky nočních poutníků. Lidé si posílají textové zprávy, přejí na sociálních sítích.Vynálezcem novoročenek byl hrabě Karel Chotek, ……./vyluštění v
tajence/ v Čechách v 19. století. Celá
tato atmosféra je doprovázena množstvím výbuchů světlic a petard. Kdo by
neznal pranostiku: “Jak na Nový rok,
tak po celý rok”? Co to ale pro nás znamená? Určitě bychom měli vynést
všechny odpadkové koše, převléct dočista všechno povlečení v postelích,
vyprat a vyžehlit prádlo, aby nikde nezůstal nějaký “rest”. Mnozí si dávají v
euforii také různá předsevzetí, jak změní svůj život k lepšímu. Protože jsme
ale „jenom lidé“, většina těchto předsevzetí po vystřízlivění vezme za své.

Uveřejňujeme poznámky, které si psal kronikář obce pan Adolf Chmelař

Školní budova ve Vyšehoří /Vyšehorkách/ a její osudy

/Dokončení/
1. září po dvou letech při novém školním roce 1955 nastala změna v učitelstvu.
Místo Vladimíra Smékala, který na vlastní žádost byl přeložen do Lutína, byla na
školu dosazena učitelka Květoslava Souralová z Postřelmova a nemajíce byt, požádala o přeložení a postupuje učitelské místo Janu Axmanovi z Myslechovic u Litovle. Vě školním roce 1955/56 navštěvovalo školu 28 žáků, z toho 10 z Podolí. Další roky se počty žáků postupně snižovaly: 25 žáků, 23 žáků, 18 žáků. 16 žáků. Ve
školním roce 1960/61 to bylo již jen 9 žáků a byl to poslední rok. Škola byla pro
nedostatek žáků uzavřena.
Na podzim po odstěhování učitele
Axmana do Slavoňova, byla ve
škole provedena vnitřní úprava,
zřízena umývárna, ložnice a vyučovací místnost. Byt byl proměněn na
kuchyň a jedna místnost na jídelnu.
Tím byla škola přeměněna na mateřskou školku. Ředitelkou byla
jmenována Jaroslava Springerová z
Líšnice, která na školce působí dodnes. Učitelkou je Irena Jílková z
Mohelnice. Kuchařku nějaký čas
zastávala Marie Nováková z Líšnice, po ní nastoupila Marie Pudilová z Líšnice, která tam působila až do důchodu. V
roce 1973 nastoupila za kuchařku Marie Langerová z Vyšehoří. První uklízečkou
byla Marie Kovalová z Vyšehoří, která pro delší nemoc odešla. Nějaký čas dělala
uklízečku Marie Zimermannová z Vyšehoří a po odstěhování do Loštic na její místo nastoupila Justa Orálková z Vyšehoří. O děti je dobře postaráno. Denně dojíždí
do školky 30 dětí z Podolí a z Líšnice a některé děti docházejí z Vyšehorek. Děti i
rodiče jsou se stravou i s učitelkami spokojeny. Ve školce mimo hry se děti pilně
připravují na předškolní rok.
V únoru při povinném očkování proti tetanu se dr. Zdenek Rotter z Mohelnice o
této školce vyslovil s uznáním pro pěknou výbavu, čistotu a pořádek. Generální
oprava na školce byla roku 1973 provedena v částce 80 000Kčs.
Poznámka:
Do roku 1945 je zpráva o této škole podchycena z německé kroniky Vyšehoří. Od
roku 1945 vlastní kronikářská práce sledována každoročně až do uzavření školy.
Správný název obce je od roku 1952 Vyšehorky.
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Vyluštění minulé tajenky:
Na svatého Martina
kouřívá se z komína.
Vodorovně:
1 - Hornická lampa
2 - Mládě lva
3 - Velké věžní hodiny /Praha, Olom./
4 - Uvolněný vojenský postoj
5 - Dřevěná nádoba k ručnímu praní
6 - Ladův kocour
7 - Český moderátor a zpěvák /Leoš/
8 - Cizopasná rostlina /na stromě/
9 - Část hostince - nálevna
10- Na konci
11- Měna USA
12- Motorka s odpruženou zadní vidlicí
13- Zboží /slovensky/
14- Projektil do střelné zbraně
15- Rostlinné tužidlo z brambor
16- Druh medvěda
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POVÍDKA

INFORMUJEME

„Chlapi,…je to strašný, ale musíme se smířit s realitou. Pokladna zmizela,
…“pronesl Muchloň a svěšenou hlavu si vzal do dlaní. Cicmoň dozrál do stádia
hluboké deprese: „No a kdo za to může? Kdo nezamkl dveře? Je to tvoje vina
Fňukale!“. „To odvoláš! Říkám, že to odvoláš, …hned! A omluv se,….“ zahřímal
napadený Fňukal, který vyskočil ze židle a chňapl Cicmoně pod krkem. Nečekaně
s ním prudce smýkl, až nebohý Cicmoň skončil na podlaze. „Nechte toho, to nic
nevyřeší! Všichni jsme do bálu skládali naděje a taky svoje peníze!“ snažil se urovnat situaci Muchloň. „Tak to ne, ..někdo si to šeredně odnese a nesnaž se všechno
zlehčovat, …až ta moje zjistí, že jsem vybral našetřenou hotovost z kapsy jejího
zimníku, tak mě tu vidíte asi naposled,
…“Cicmoň prudce odstrčil Fňukala a opřel
se o nejbližší stůl, aby vstal. Ten pod jeho
váhou zaskřípal a s rachotem se převrátil se
vším, co na něm zůstalo. „Tak ty ses rozho5.díl
dl, že dokonáš dílo zkázy? To jsi vedle, to já
dokážu taky,..hrdino jeden,..“ a jak řekl, tak
i udělal. Fňukalovi se zatmělo před očima, strhal ubrusy i s obsahem u dalších dvou
stolů. A už se vrhal na další, když po něm skočil Muchloň, aby mu zabránil v ničení.
Začali se zuřivě prát, trhali na sobě košile a pobořili další stoly. V záchvatu zakopli
o ještě ležícího Cicmoně a váleli se všichni tři v jednom
chumlu. Rána stíhala ránu. Následky byly okamžitě vidět na
jejich červenajících a modrajících obličejích. Židle práskaly o
zem, jak je sráželi a brzy se všichni tři vyzbrojili jejich urvanýma nohama. Šarvátka nabírala na grádech. O co zavadili, to
přišlo k úrazu. Bitva na sále začala. A byla tuhá. Vzduchem
létaly nejen prázdné láhve od vína, piva, limonád, ale i sklenice.
A protože už ve velkém sále nebylo do čeho praštit, přesunuli
se do malého sálu, který společně také vybílili. Nevšímali si
škrábanců po těle, chuchvalců vlasů, na co dosáhli, v záchvatu rozmlátili. Z oken
strhali závěsy a záclony i s garnyžemi. Házeli talíři a tříštili je o zeď, kde zůstaly
viset zbytky jídla a mastné fleky. Ječeli při tom a vzájemně se hecovali, kdo toho
rozbije nejvíc. V takovém rozpoložení je našly, nevěříce svým očím, jejich manželky. Stály na prahu mezi malým a velkým sálem a bledly hrůzou z té spouště. První
se vzpamatoval Muchloň. „Ahoj,….Bleško,..“ oslovil něžně svou manželku a snažil
si upravit košili, ze které mu zůstal jen zapnutý límeček u krku. Vyvalené břicho
bylo plné drobných ran od skla a chyběla mu levá nohavice. Cicmoň a Fňukal se
nenápadně zbavili urvané nohy ze židle a furiantsky se vztyčenou hlavou, chtěli
hrdě čelit svým ženám. Nic nedbali na svá poškrábaná těla ani na hryzance na obou
rukou. Funěli a oddechovali, pot se z nich řinul čúrky. Ale jejich ženy už chrlily
otázky: „Kdo vás přepadl, jak to, že jste celí pomlácení, proč tady byl takový randál,
co se vlastně stalo?“ „Někdo ukradl pokladnu i s penězi, …nemáme za celou tu dřinu vůbec nic,..“ žaloval Fňukal příčinu všeho.
/Pokračování příště/

SPOLEK TŘÍ

Jana Zámečníková
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Z veřejného zasedání
Dne 18. 11. 2021 se konalo veřejné zasedání Zastupitelstva obce Líšnice č. 4/
2021.
Přítomno: 6
Omluveno: 1
Na tomto zasedání bylo mimo jiné projednáno:
ad 6 - Starosta obce informoval občany o probíhajících akcích.
Starosta informoval o nepodařené dotaci na soc. zařízení v KD Líšnice. Odůvodnění: po vyhlášení výběrového řízení se přihlásila pouze jedna firma do výběrového řízení. Ze zákona se musí výběrového řízení zúčastnit 3 firmy. Dotační částka
630 000 Kč je prozatím pozastavena a zkusíme výběrové řízení zopakovat na jaře
2022 tak, aby se rekonstrukce soc. zařízení v KD mohla realizovat.
Kanalizace a ČOV: je podána žádost o stavební povolení na stavebním úřadě a
doplňují se potřebné dokumenty, aby mohlo být vystaveno stavební povolení.
Do konce roku 2022 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla Kanalizace
a ČOV Líšnice. Starosta obce předložil ZO ke schválení zadávací dokumentaci
pro veřejnou zakázku Kanalizace a ČOV Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Rybník: firma, která zhotovovala projektovou dokumentaci na stavbu rybníka
dlouhodobě nekomunikuje s obecním úřadem Líšnice. Prozatím je akce pozastavena. Projektová dokumentace bude stažena. Na dokončení prací bude oslovena jiná
firma.
ad 7 - Dotace – podané, získané
Dotace knihovna - Starosta obce požádal ZO o schválení podání žádosti na dotaci
na automatizaci místní knihovny v Líšnici. Výše dotace je 75%, zbytek doplatí OÚ
Líšnice. Knihovna bude nově vymalována, vybavena novými regály a novým PC.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dotace – podpora obchodu 2022 - Dotační titul s názvem Obchůdek 2022 bude
nově pokrývat až 100 % žádané podpory na provoz prodejny potravin v obci. Dotace je určena na platy zaměstnanců a provozní náklady prodejny. Starosta obce
požádal ZO o schválení podání žádosti o dotaci Obchůdek 2022
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Průzkumný vrt Líšnice - Odběr vody v obou obcích je asi 14000 m³. V suchých
letech je s vodou opakovaně problém a podle prognóz lépe nebude. Dalším důvodem posílení vodního zásobování obou obcí je plánovaná nová výstavba RD U
Kříže. Nový vrt by měl vzniknou za již stávajícím vrtem v Líšnici ve hloubce až
80 m. Oba vrty by na sebe neměly mít vliv. Nový vrt bude napojen na stávající
vrt v Líšnici. Starosta obce požádal ZO o schválení podání žádosti na Průzkumný
vrt Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Technická infrastruktura - Starosta obce požádal ZO o schválení podání žádosti
na dotaci na Technickou infrastrukturu v lokalitě U Kříže. Dotace by měla
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zahrnovat místní komunikace, vodovod, stokové sítě až 150 000 Kč/parcela.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dotace JSDH Líšnice 2022 - Starosta obce požádal ZO o schválení podání žádosti
na dotaci Podpora JSDH Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dotace autobusová zastávka Vyšehorky - Starosta obce požádal ZO o schválení
podání žádosti na dotaci na autobusovou zastávku na Vyšehorkách.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 8 - Výstavba inženýrských sítí v lokalitě U Kříže
Starosta obce předložil ZO ke schválení Směnnou smlouvu č. 2005S21/63 mezi
Státním pozemkovým úřadem, zastoupeným Krajským pozemkovým úřadem pro
Olomoucký kraj Blanická 383/1, 77900 Olomouc a Obcí Líšnice, Líšnice 39, 789
85 Mohelnice na převod pozemků p.č. 427/1, 427/2, 427/3 v k.ú. Líšnice u Mohelnice ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu za pozemek p.č.534/1 v k.ú. Líšnice u Mohelnice, pozemky p.č. 248/6, 287/1 v k.ú. Vyšehorky všechny ve vlastnictví Obce Líšnice a doplatek za pozemky dle znaleckého posudku č. 99/10-2021 ve
výši 1 865 200 Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ZO pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy č. 2005S21/63.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Předběžný odhad výstavby lokality U Kříže: 1. - zaplacení doplatku, 2. - směnná
smlouva s pozemkovým fondem ČR, 3. - leden 2022 výběrové řízení na infrastrukturu v lokalitě U Kříže, 4. – březen 2022 prodej pozemků, 5. – květen 2022 zahájení výstavby infrastruktury v lokalitě U Kříže.
ad 9 – Investiční úvěr - Starosta předložil zastupitelstvu obce nabídku na investiční úvěr od České spořitelny, a.s. ve výši 2 000 000 Kč. Úvěr bude využit na uhrazení doplatku za pozemky směňované mezi Státním pozemkovým úřadem a Obcí
Líšnice v lokalitě U kříže ve výši 1 865 200 Kč. Částka 134 800 Kč bude použita
na úhradu nákupu pozemků pod cyklostezkou Líšnice – Újezd.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dojednáním a podpisem smlouvy o investičním úvěru dle předložené nabídky.
ad 10 – Jmenování výběrových komisí - Starosta obce jmenoval komisi pro otvírání obálek a výběrovou komisi pro akci Výstavba kanalizace a ČOV Líšnice ve
složení L. Dvořáková, L. Zbožínek, F. Valouch, L. Bartoš, J. Kvíčala. Náhradník:
A. Plhák, O. Smítal
Starosta obce jmenoval komisi pro otvírání obálek a výběrovou komisi pro akci
Výstavba inženýrských sítí v lokalitě U Kříže ve složení: O. Smítal, A. Plhák, L.
Bartoš, L. Dvořáková, J. Kvíčala. Náhradník: F. Valouch, L. Zbožínek
ad 11 – Záměr směny pozemků – Výstavba kanalizace a ČOV
Starosta obce předložil ZO záměr obce směnit a odprodat pozemky v k.ú. Líšnice u
Mohelnice. Jedná se o pozemek p.č. 110/6 podél silnice II. tř. směrem na Svinov.
Důvodem je výstavba kanalizačního řádu. Kanalizace po směně a odprodeji
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Během silničních kontrol jsme zjistili a především s cyklisty probrali hned několik
nešvarů, kterých se často dopouští. Buď užívají jen „bludiček“, které jim na bezpečnosti příliš nepřidají, nebo sice použijí stanovené osvětlení, ale překryjí ho batohem či zavazadlem v nosiči. Domluvili jsme i dvěma cyklistům, kteří měli svá
jízdní kola vybavena stanoveným osvětlením, ale protože jeli jen kousek, považovali za zbytečné ho použít.
Nespoléhejte na to, že se vám nemůže nic stát. Ti, co už se domů nevrátili, by jistě
dnes jednali jinak. Šanci už ale nemají.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová, preventistka

ZRUŠENÍ AKCÍ

OÚ Líšnice oznamuje, že vzhledem ke zhoršené
epidemiologické situaci se chystané kulturní a
společenské akce v obci

NEUSKUTEČNÍ

MOŽNÁ NEVÍTE
V Líšnici a na Vyšehorkách bylo aktuálně k 20. listopadu 2021:
8 nemocných /Covid 19/ z 395 obyvatel =
= 2025 obyvatel na 100 tisíc obyvatel
Celkem bylo nakažených od začátku pandemie v naší obci:
18.39% obyvatel.
Stav proočkovanosti:
Zdroj: ÚZIS ČR. Stav k 18.11.2021
Počet obyvatel (16+): 319
Očkovaní alespoň první dávkou: 53,9 %
Neočkovaní: 147 obyvatel
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POLICIE ČR RADÍ

„Vidět a být viděn!“ -

to je jedno ze základních pravidel bezpečného
chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také
řidičům. Zatímco cyklisté a chodci by měli dbát na řádné osvětlení a vybavení
reflexními prvky, řidiči musí mít dobrý výhled z vozidel a užít osvětlení, které
reflektuje na aktuální klimatické podmínky.
Jak se ukázalo při dopravně
preventivní akci realizované na
Zábřežsku v součinnosti s krajským koordinátorem BESIPu
Ing. Miroslavem Charouzem,
řada řidičů, i když už se v souvislosti se změnou na zimní čas
dříve stmívá, za soumraku stále
užívá pouze světla pro denní
svícení, což je zcela nevyhovující. Každý den dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často
chodci a cyklisté. Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná viditelnost. Proti autu, motorce a kamionům mají velmi malou šanci. Viditelnost chodců a cyklistů lze zvýšit pomocí vhodně zvoleného oblečení a doplňků
ze speciálních reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a
prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.
Navíc jsou snadno dostupné a vůbec ne drahé.
Již od února 2016 novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vznikla chodcům povinnost mít na sobě reflexní prvky. „Pohybuje-li
se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Za nesplnění této povinnosti mohou policisté „neviditelnému“ chodci na místě
uložit až dvoutisícovou pokutu. I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost a udělat
maximum, aby byli na silnici vidět. Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami v pedálech a v paprscích
jízdních kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem
svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu.
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pozemků bude vedena na obecních pozemcích bez věcných břemen.
Pro:
6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 12 – Nájemní smlouvy s SSOK - Starosta obce předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu a Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí
Líšnice, IČO 00636002 na akci Autobusové zastávky, chodníky, osvětlení – Vyšehorky.
Pro:
6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ZO pověřuje starostu obce podpisem Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s SSOK na akci Autobusové zastávky, chodníky,
osvětlení – Vyšehorky
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce předložil ZO ke schválení Nájemní smlouvu a Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti. Mezi Olomouckým krajem, IČO: 60609460, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje a Obcí Líšnice, IČO 00636002 na akci Kanalizace a ČOV Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ZO pověřuje starostu obce podpisem Nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s SSOK na akci Kanalizace a ČOV Líšnice
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 13 – Cena vody – vodovod Líšnice pro rok 2022 - Starosta obce předložil ZO
návrh na zvýšení ceny vody z 27 Kč/ m³ na 35 Kč/m³ včetně DPH. Navýšení ceny
vzniklo zdražením provozním nákladů – zvýšení ceny elektrické energie, zvýšení
nákladů na obsluhu vodojemu a vodovodu, výměna vodoměrů za nové a přecejchování starých vodoměrů v roce 2022, tvorba konta na opravy vodovodů.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 14 – Cena za údržbu pohřebiště na rok 2022 - Starosta obce předložil ZO návrh na nový Ceník hřbitovních služeb hřbitova Vyšehorky platný od 1.1.2022 ze
150 Kč/rok na částku 200 Kč/rok. Zvýšení ceny je způsobeno dlouholetou inflací
provozních nákladů.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 15 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Starosta obce předložil ZO ke schválení OZV č. 1/2021 o
stanovení
obecního
systému
odpadového
hospodářství
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Dále starosta obce předložil ZO a občanům přehled nákladů a příjmů odpadového
hospodaření za rok 2021 k říjnu 2021.
Příjmy: 332 000 Kč (z toho 264550 Kč poplatky za TKO od občanů)
Náklady: 363 000 Kč (k říjnu 10/2021, doplácet se bude ještě 11/2021 a 12/2021)
ad 16 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - Starosta obce předložil ZO ke schválení OZV č.
2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 17 – Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Mikroregion Mohelnicko - Starosta obce předložil ZO ke schválení smlouvu o poskytnutí návratné
finanční výpomoci s Mikroregionem Mohelnicko na předfinancování akce na pořízení elektronických úředních desek.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
Starosta obce požádal ZO o pověření podpisem Smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci – Mikroregion Mohelnicko požádal obec o půjčku 150000 Kč
na pořízení dotykové obecní vývěsky pro obec Líšnice. Jakmile Mikroregion Mohelnicko obdrží dotaci na pořízení obecní vývěsky bude zapůjčená částky 150000
Kč vrácena obci Líšnice.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 18 – Rozpočtové provizorium pro rok 2022
Starosta obce předložil ZO ke schválení rozpočtové provizorium na rok 2022.
Pro: 6
Proti: 0
Nehlasovali: 0
ad 19 – Inventarizace majetku a závazků obce 2021 - Starosta obce předložil ZO
ke schválení návrh na inventarizaci majetku obce a závazků obce Líšnice a inventární komise pro rok 2021.
Inventární komise ve složení: Lucie Dvořáková, Pavla Stratilová, Jiří Kvíčala, Libor Zbožínek
ad 20 – Různé
V přezkoumání hospodaření obce v říjnu 2021, které bylo on-line byla zjištěna chyba při zveřejnění Smlouvy na portfoliu zadavatele. Smlouva nebyla vyvěšena na
webových stránkách obce.
Pořádané akce: Z epidemiologických důvodů byly akce pořádané OÚ ZRUŠENY
Mikuláš na návsi 5.12.2021 – zrušeno
Sousedské posezení 12.12.2021 – zrušeno
Obecní ples 15.1.2021 - zrušeno
ad 21- Diskuse:
p. Spurný: Mohly by být opraveny při akci výměna vodoměrů v roce 2022 vyměněny i vodoměrné šachty na Vyšehorkách Pod dědinou?
- Pokud to bude nutné a možné šachty budou vyměněny nebo zrekonstruovány
p. Trunečka: Na Vyšehorkách Pod dědinou jsou v obecní komunikaci praskliny,
které se každý rok zvětšují, bylo by možné je opravit?
- Jakmile bude možnost praskliny se opraví
p. Havlíček: Budou bioodpady probíhat v roce 2022 stejně jako letos v roce 2021?
- Ano, o prvním svozu v roce 2022 budeme občany informovat, termín zatím nevíme. Poslední svoz bioodpadů v roce 2021 byl v pondělí 22.11.2021 poté se budou
vyvážet již jen kontejnery
pí. Dunovská: Proč jsou směrem na Pasečky v lese vykopány a vybetonovány
jámy?
- Obec v zalesněném terénu buduje novou FIT stezku, ke které do budoucna přibude i informační naučná stezka. Fit stezka je financována ze 100 % dotace.
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p. Míchal: Bylo by možné vyměnit malé odtokové roury dešťové vody na cestě
k vodojemu na Vyšehorkách za větší. Tyto nejsou dostačující.
- Cesta byla v letošním roce upravena tak, aby voda odtékala do odtokových kanálů. Je potřeba aby se cesta udržovala. Při vytíženosti užívání cesty uvidíme, zda
tyto úpravy budou dostačující. Pokud ne budeme situaci řešit.

INFORMUJEME

Získané dotace za rok 2021
Obchod Jednota
- poskytnuto z dotačního programu POV 2021 – dotace: 48.000,-Kč,
- vlastní zdroje: 48.000,-Kč
- celková částka: 96.000,-Kč
Hasiči
- dotační program na podporu JSDH 2021 – dotace: 11.000,-Kč,
- vlastní zdroje: 21.585,88 Kč
- celková částka: 32.582,88 Kč - pořízení: 3ks ruční radiostanice

OBJEVILI JSME

V naší obci se objevili sněhuláci s lyžemi. Nejprve sáňkovali pouze na zelené trávě, ale za pár hodin již na sněhu. Máme se na co těšit, zima teprve začíná….
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