Obec Lesůňky

Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 26.1.2015,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Vejtasa, Drápelová, Sýkora, Pelán)
1 host (p. Drápela J.)
Nepřítomni: 0
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu Stanislava Janouška
a Zbyňka Pelána.
Informace starostky:
- Zaplaceno 206.770,- Kč – zateplení OÚ.
- Zaplaceno 99.000,- Kč – zateplení č.p. 38 .
- Podána žádost POVV 2015 – oprava chodníků.
- Sbírka Oblastní charity Třebíč – vybráno 3.941,- Kč.
- V roce 2014 bylo odvezeno 3,8 tuny bioodpadu.
- 11. – 22.4. proběhne akce Čistá Vysočina – úklid okolo silnic, dobrovolná akce.
Návrh rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2016 a 2017.
Návrh na schválení názvu železniční zastávky – název zastávky „LESŮŇKY“.
Návrh na schválení pronájmu pozemků 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 připojištění odpovědnosti starostů a zastupitelů za škodu způsobenou obci.
Rozpočtové opatření č. 8.
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Různé:

Zpráva finančního výboru ze dne 30.12.2014 – provedena pravidelná kontrola stavu finančních
prostředků v hotovosti, zápisů písemných podkladů v knize a kontrola běžného účtu.
Zpráva kontrolního výboru ze dne 29.12.2014 – zjištěn nevyhovující stav schodiště
u kulturně sportovního domu. Kontrolní výbor navrhl zajistit informování návštěvníků
o nebezpečnosti schodiště a na jaře zajistit co nejrychlejší opravu.
Organizační zajištění 4. Obecního a koňáckého plesu.

USNESENÍ č. 19/2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2016 a 2017.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. ZO schvaluje návrh na schválení názvu železniční zastávky – název zastávky
„LESŮŇKY“.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. ZO schvaluje návrh na schválení pronájmu pozemků 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

5. ZO schvaluje návrh na připojištění odpovědnosti starostů a zastupitelů za škodu
způsobenou obci.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 8.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 30.12.2014.
3. Zprávu kontrolního výboru ze dne 29.12.2014.
4. Organizační zajištění 4. Obecního a koňáckého plesu.

2

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30.1.2015

Zapisovatel: Jaroslav Sýkora
Ověřovatelé: Stanislav Janoušek
Zbyněk Pelán
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

……………………………..
…………………………….. dne 30.1.2015
…………………………….. dne 30.1.2015
…………………………….. dne 30.1.2015

V Lesůňkách dne 30.1.2015
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