Obec Lesůňky

Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 13.12.2014,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Vejtasa, Drápelová, Sýkora)
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva pan Pelán se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu Blanku Drápelovou
a Radoslava Vejtasy.
Informace starostky:
- 15.11. se uskutečnil 3. ročník badmintonového turnaje
- 30.11. proběhlo rozsvícení vánočního stromu
- 11.12. valná hromada Ekologický mikroregion Rokytná. Zvýšení členského příspěvku
ze 3,- Kč na 5,- Kč.

Návrh na schválení Jednacího řádu obce Lesůňky na období 2014 - 2018.
Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2015.
Příkaz k provedení inventur.
Ustanovení inventurní komise. Předseda: Jan Kotačka, členové: Stanislav Janoušek
a Radoslav Vejtasa.
Návrh na projednání využití dotace POVV 2015. Návrh na opravu chodníku od budovy
OÚ až po roh zahrady u RD č.p. 23.
Návrh na zveřejnění záměru pronajmout pozemky v k. ú. Lesůňky k zemědělským účelům:
- pozemek p. č. 199/1 – výměra 5.065 m2
- pozemek p. č. 200/4 – výměra 1.403 m2
- pozemek p. č. 363 – výměra 200 m2
Návrh na zařazení obce Lesůňky do území působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Rokytná, o.p.s. na období 2014 - 2020.
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Rozpočtová opatření č. 4, č. 5, č. 6. a č. 7.
Různé:

Zpráva finančního výboru ze dne 28.9.2014 – kontrola za 3.čtvrtletí roku 2014, pokladní knihy a
finanční hotovosti v pokladně.
Zpráva kontrolního výboru ze dne 3.10.2014 – havarijní stav chodníků od mostu
k č.p. 33 a nedostatečná kapacita kontejnerů na bioodpad.
Kontrolní výbor doporučuje opravu chodníků a navýšení počtu kontejnerů na bioodpad.
Projednání plánu akcí na rok 2015.
Projednání volného pohybu domácích zvířat a znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy.
Projednání úpravy pozemku na Lomech. Navezení trávy ZOD Šebkovice.
Organizační zajištění 4. Obecního a koňáckého plesu.

USNESENÍ č. 18/2014
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh na schválení Jednacího řádu obce Lesůňky na období
2014 - 2018.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. ZO schvaluje návrh na rozpočtové provizorium na rok 2015. Obec bude hospodařit
do doby schválení rozpočtu do výše 1/12 rozpočtu stávajícího. Dále ZO pověřuje
starostku k provádění rozpočtových změn.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. ZO schvaluje návrh využití dotace POVV 2015 na opravu chodníku od budovy OÚ
až po roh zahrady u RD č.p. 23.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. ZO schvaluje návrh na zveřejnění záměru pronajmout pozemky v k.ú. Lesůňky
k zemědělským účelům:
- pozemek p. č. 199/1 – výměra 5.065 m2
- pozemek p. č. 200/4 – výměra 1.403 m2
- pozemek p. č. 363 – výměra 200 m2
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5. ZO schvaluje návrh na zařazení obce Lesůňky do území působnosti Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Rokytná,
o.p.s. na období 2014 – 2020.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Příkaz k provedení inventur.
2. Ustanovení inventurní komise. Předseda: Jan Kotačka, členové: Stanislav Janoušek
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a Radoslav Vejtasa.
Rozpočtová opatření č. 4., č. 5, č. 6 a č. 7.
Zprávu finančního výboru ze dne 28.9.2014.
Zprávu kontrolního výboru ze dne 3.10.2014.
Plán akcí na rok 2015.
Projednání volného pohybu domácích zvířat a znečišťování veřejného prostranství psími
exkrementy. Občanům bude rozesláno upozornění o porušování příslušných zákonných
předpisů.
Projednání úpravy pozemku na Lomech. Navezení trávy ZOD Šebkovice.
Náprava bude projednána s předsedou družstva Ing. Alešem Kotačkem.
Organizační zajištění 4. Obecního a koňáckého plesu.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12.2014
Zapisovatel:
Jaroslav Sýkora
Ověřovatelé:
Blanka Drápelová
Radoslav Vejtasa
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………
………………………...
………………………...
…………………………

dne 18.12.2014
dne 18.12.2014
dne 18.12.2014

V Lesůňkách dne 18.12.2014
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