Obec Lesůňky

Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 6.8.2015,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 4 zastupitelé z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Drápelová)
Nepřítomni: 2 zastupitelé, pan Pelán a pan Sýkora se řádně omluvili.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Stanislava Janouška a ověřovateli zápisu Blanku
Drápelovou a Jana Kotačky.
Informace starostky:
- Paní Brančová od domluvené dohody směny hranic pozemků – p.č. 613/1 a p.č. 44 bez udání

důvodu odstoupila.
- 4. a 5. 7. – pouť
- Občané byli seznámeni s upozorněním odboru životního prostředí MěÚ v Třebíči o nakládání
s vodami v době sucha.
- Seznámení s finančními prostředky obce – úvěrový účet, běžný účet, pokladna.

Výběrové řízení – oprava chodníků v Lesůňkách od budovy OÚ až po roh zahrady u RD
č.p. 23.
Návrh na určení nového správce kulturně-sportovního areálu pana Petra Drápely.
Žádost střediska sociálních služeb Střed, z.ú. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce
2015.
Rozpočtové opatření č.1 a č.2.
Různé:
- Zpráva finančního výboru ze dne 28.6.2015 – provedena pravidelná kontrola stavu finančních
prostředků v hotovosti, zápisů písemných podkladů v knize a kontrola běžného účtu.
- Žádost DZS Václav Hrdý o pronájmu parcely p.č. 189/1 na uložení hlíny na období jednoho
roku.
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USNESENÍ č. 24/2015
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje z předložených nabídek výběrového řízení pro realizaci opravy chodníků
v Lesůňkách od budovy OÚ až po roh zahrady u RD č.p. 23, nabídku firmy M+M
STAV, s.r.o. Čechova 838, Moravské Budějovice.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. ZO neschvaluje žádost střediska sociálních služeb Střed, z.ú. o poskytnutí dotace z
rozpočtu obce v roce 2015.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3. ZO neschvaluje žádost DZS Václav Hrdý o pronájmu parcely p.č. 189/1 na uložení
hlíny na období jednoho roku.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č.1 a č.2.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 28.6.2015.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 13.8.2015

Zapisovatel: Stanislav Janoušek
Ověřovatelé: Blanka Drápelová
Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

……………………………..
…………………………….. dne 13.8.2015
…………………………….. dne 13.8.2015
…………………………….. dne 13.8.2015

V Lesůňkách dne 13.8.2015
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