Obec Lesůňky

Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 15.6.2015,
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 (Ing. Štadániová)
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva pan Pelán se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu Stanislava Janouška
a Jana Kotačky.
Informace starostky:
- Paní Brančová navrhovanou částku 50.000,- Kč neakceptovala, byla dohodnuta směna hranic
-

pozemků – p.č. 613/1 a p.č. 44.
4.6. valná hromada Cyklostezka J-T-R.
23.5. – Odpoledne dětem.
VPP nástup 8.6.2015.
Ukončení činnosti správce kulturního domu pana Kotačky Aleše k 5.7.2015.
Zajištění provozu a údržby vodárny – pan Kotačka Jan.
15.6. jednání k přípravné dokumentaci k výstavbě železniční zastávky Lesůňky v Jihlavě.
Předložení záměru povodí Moravy s.p. k revitalizaci vodního toku Rokytná.
Svoz TKO – od 17.6. přechod na čtrnáctidenní svoz.

Žádost p. Skuciuse o úhradu reálných nákladů (6.000,- Kč) na zaměření části pozemku p.č.
189/1 po zamítavém stanovisku ZO k jeho žádosti o odkup dotčeného pozemku.
Různé:
- Předložení návrhu Ing. Štadániové – rekonstrukce návsi.
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 8.6.2015 – kontrola stavu dětského hřiště – nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
- Organizační zajištění poutě.
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USNESENÍ č. 23/2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje žádost p. Skuciuse o úhradu reálných nákladů (6.000,- Kč) na zaměření
části pozemku p.č. 189/1 po zamítavém stanovisku ZO k jeho žádosti o odkup
dotčeného pozemku.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 8.6.2015.
2. Předložený návrh Ing. Štadániové – rekonstrukce návsi.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 23.6.2015

Zapisovatel: Jaroslav Sýkora
Ověřovatelé: Stanislav Janoušek
Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

……………………………..
…………………………….. dne 23.6.2015
…………………………….. dne 23.6.2015
…………………………….. dne 23.6.2015

V Lesůňkách dne 23.6.2015
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