Obec Lesůňky

Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 11.5.2015,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Drápelová, Sýkora)
1 host (p. Drápela P.)
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva pan Pelán se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu Stanislava Janouška
a Blanku Drápelovou.
Informace starostky:
- Pan Nesnídal – výročí 90 let.
- 22.5. konference Obce sobě v Třebíči.
- Pořízení tří kusů kontejnerů na bioodpad.
- Nástup pracovníků VPP - pí Pilchová a p. Štohl.
- 30.4. stavění máje.
- 7.5. valná hromada Mikroregionu Rokytná.
- Zaměření stavebních pozemků.
- Přednesení návrhu Ing. Štadániové – rekonstrukce návsi.
Návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstva dle novely nařízení vlády o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev.
Návrh na poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč.
Návrh pí Brančové na odkup nemovitosti č. p. 4 na p.č. 9 a přilehlých pozemků p.č. 8, 43
a 44 v k. ú. Lesůňky – navrhovaná částka odkupu je 65.000 Kč.
Návrh na zvolení nových členů kontrolního výboru - pan Zbyněk Pelán a pan Karel Nejedlík.

Různé:

Zpráva finančního výboru ze dne 29.3.2015 – provedena pravidelná kontrola stavu finančních
prostředků v hotovosti a zápisů písemných podkladů v knize a kontrola běžného účtu ČS a ČNB.
Organizační zajištění – Odpoledne dětem 23.5.2015
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Organizační zajištění – pouť 4. a 5.7.2015

USNESENÍ č. 22/2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO neschvaluje návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstva dle novely nařízení
vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. ZO neschvaluje návrh na poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. ZO neschvaluje návrh pí Brančové na odkup nemovitosti č. p. 4 na p.č. 9 a přilehlých
pozemků p.č. 8, 43 a 44 v k. ú. Lesůňky – navrhovaná částka odkupu je 65.000 Kč.
ZO navrhuje částku k odkupu ve výši 50.000,- Kč a v případě neakceptování navržené
částky paní Brančovou pověřuje ZO starostku obce k projednání směny hranic
pozemků – p.č. 613/1 a p.č. 44.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4. ZO schvaluje návrh na zvolení nových členů kontrolního výboru - pan Zbyněk Pelán
a pan Karel Nejedlík.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu finančního výboru ze dne 29.3.2015.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.5.2015

Zapisovatel: Jaroslav Sýkora
Ověřovatelé: Stanislav Janoušek
Blanka Drápelová
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

……………………………..
…………………………….. dne 18.5.2015
…………………………….. dne 18.5.2015
…………………………….. dne 18.5.2015

V Lesůňkách dne 18.5.2015
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