Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky
konaného dne 20. 2. 2019,
od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Jana Chrástecká, Jaroslav Sýkora, Bc. Karel Nejedlík, Petr Drápela,
Miloslava Dvořáková, Radoslav Vejtasa, Tomáš Palásek)
1 host – Ing. Aleš Kotačka, předseda ZOD, družstva Šebkovice

Nepřítomni: 0 členů zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Jednání bylo zahájeno paní starostkou Ing. Janou Chrásteckou, která nechala hlasovat o navrženém
programu.
Schválení programu jednání.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Bc. Karla Nejedlíka
a Radoslava Vejtasy.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 25. 1. 2019.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
8. 2. – proběhlo na OÚ v Lesůňkách veřejné projednání k projektové dokumentaci stavby „Mokřady
Pod tvrzí“ v k. ú. Lesůňky.
Všichni majitelé dotčených pozemků s uvedeným záměrem směny pozemků souhlasili, vyjma paní
Tučkové Marie. Z tohoto důvodu bude muset být projektová dokumentace realizovaných mokřadů
přepracována.
16. 3. – se uskuteční Jarní turnaj ve stolním tenise.
Akce – Čistá Vysočina – termín 6. 4. 2019.

-

Návrh záměru obce Lesůňky pronajmout pozemek p. č. 199/1 k zemědělským účelům za 0,40 Kč/m2
a rok.
Návrh na schválení žádosti Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru.
Návrh na schválení žádosti paní Bc. Mileny Malenové, Čelakovského 640; 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou o zakoupení části parcel p. č. 613/10 a 615/6 v k. ú. Lesůňky o celkové výměře cca 5 m2
dle přiloženého geometrického plánu č. 143-44418/2018, za cenu 40,- Kč za m2.
Návrh na zrušení a vyřazení pohledávky z evidence poplatků za rok 2018 u paní Pilchové, Lesůňky č. 3,
která činí 425,- Kč. Pohledávka se jeví jako nedobytná, upozornění o nezaplacení není kam poslat –
není známé nové bydliště paní Pilchové, neskýtá možnost upozornění převzít a reagovat na ně.
Návrh na podání žádosti na VPP.
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Návrh záměru obce Lesůňky vstoupit do dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE.
Rozpočtové opatření č. 9.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 10. 2. 2019 – kontrolní výbor se sešel za účelem projednání odklizení
veškerých věcí pana Skuciuse z obecního pozemku p. č 189/1. Jedná se zejména o část tohoto pozemku
vpravo od cesty, vedoucí od propustku u Šrámkových ke staré drůbežárně, a to v délce cca 70m.
Dále část tohoto pozemku vlevo od cesty, vedoucí od propustku u Šrámkových ke staré drůbežárně,
za ocelo kůlnou umístěnou na pozemku pana Skuciuse p. č. 189/34, v délce cca 20 m.
Termín odklizení a vyčištění výše uvedených obecních pozemků byl s Panem Skuciusem dohodnut
do 30. 9. 2019.
V případě nedodržení tohoto termínu bude panu Skuciusovi účtováno skládkovné dle obecní vyhlášky.
Zpráva finančního výboru ze dne 10. 2. 2019 – kontrola hotovosti v pokladně a kontrola účtů
u bankovních ústavů ČNB a ČS a kontrola výdajů minulého čtvrtletí.
Z důvodu stížnosti občanů na přejíždění mostu 573485-M-01, u domu č. p. 43, těžkou zemědělskou
technikou ZOD, družstva Šebkovice, byl pan předseda Ing. Aleš Kotačka požádán o ukončení přejíždění
mostu a to z důvodu jeho špatného technického stavu.
Pan předseda toto neakceptoval a požadoval doložení zprávy o špatném technickém stavu mostu.
Na základě tohoto jednání obec zajistila vykonání mimořádné prohlídky mostu odbornou firmou,
s výsledkem – ukončení provozu těžkých zemědělských strojů do doby, než se opraví spodní stavba.
Pan předseda byl pozván na zasedání ZO, ovšem krátce po zahájení zasedání odešel a tím odmítl stávající
situaci řešit.

USNESENÍ č. 22/2019
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh záměru obce Lesůňky pronajmout pozemek p. č. 199/1 k zemědělským účelům
za 0,40 Kč/m2 a rok.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh na schválení žádosti Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru.
Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na schválení žádosti paní Bc. Mileny Malenové, Čelakovského 640; 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou o zakoupení části parcel p. č. 613/10 a 615/6 v k. ú. Lesůňky o celkové
výměře cca 5 m2 dle přiloženého geometrického plánu č. 143-44418/2018, za cenu 40,- Kč za m2.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na zrušení a vyřazení pohledávky z evidence poplatků za rok 2018 u paní
Pilchové, Lesůňky č. 3, která činí 425,- Kč. Pohledávka se jeví jako nedobytná, upozornění o
nezaplacení není kam poslat – není známé nové bydliště paní Pilchové, neskýtá možnost upozornění
převzít a reagovat na ně.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje návrh na podání žádosti na VPP.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
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6. ZO schvaluje návrh záměru obce Lesůňky vstoupit do dobrovolného svazku obcí VODOVODY A
KANALIZACE a souhlasí se zněním Stanov dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

Rozpočtové opatření č. 9.
Zprávu kontrolního výboru ze dne 10. 2. 2019
Zpráva finančního výboru ze dne 10. 2. 2019.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2019
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Bc. Karel Nejedlík

…………………………….. dne 25. 2. 2019

Radoslav Vejtasa

…………………………….. dne 25. 2. 2019

Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 25. 2. 2019

V Lesůňkách dne 25. 2. 2019
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