Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky
konaného dne 28. 6. 2019,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Jana Chrástecká, Jaroslav Sýkora, Bc. Karel Nejedlík, Petr Drápela, Radoslav Vejtasa,
Tomáš Palásek)

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva paní Miloslava Dvořáková se řádně omluvila.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Jednání bylo zahájeno paní starostkou Ing. Janou Chrásteckou, která nechala hlasovat o navrženém
programu.
Schválení programu jednání.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Radoslava Vejtasy
a Petra Drápely.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 23. 5. 2019.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
20. 5. – proběhlo přezkoumání hospodaření obce Lesůňky za rok 2018.
19. 6. – se konala valná hromada DSO Rokytná – ekologický mikroregion.
Mokřady Pod tvrzí a Vodní nádrž Nad Zahrádkami – nadále probíhají směny stavbou dotčených
pozemků – předpokládaný termín podání žádosti o dotace – září 2019.
Probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci místní knihovny – 1. etapa k výběrovému řízení.
8. 6. – proběhl obecní výlet do Vídně.
Probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci víceúčelového hřiště – kulturně sportovní areál.

-

Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018,
závěrečného účtu obce za rok 2018 a účetní závěrky za rok 2018.
Nabídka firmy TSMB s.r.o. na svoz nebezpečného odpadu.
Návrh na prodloužení stávajících dohod na VPP – do konce února 2020.
Návrh na zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 189/1 a p. č. 189/33 o celkové výměře
300 m2 a to za účelem umístění dvou kusů lodních kontejnerů panu Tomáši Škvařilovi.
Návrh prodat část pozemku p. č. 98 o výměře cca 981 m2, část pozemku p. č. 617/1 o výměře cca 32
m2, část pozemku p. č. 617/5 o výměře cca 91 m2, část pozemku p. č. 617/7 o výměře cca 133 m2, v k.
ú. Lesůňky dle přiložené žádosti, firmě Sonus design s.r.o, Lesůňky 14, 675 51 Jaroměřice nad
Rokytnou, zastoupené jednatelkou paní Ludmilou Nejedlíkovou, za cenu 40,- Kč za m2.
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Rozpočtové opatření č. 2.
Různé:
Organizační zajištění poutě.

USNESENÍ č. 25/2019
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, závěrečného účtu obce
za rok 2018 – bez výhrad a účetní závěrky za rok 2018.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje nabídku firmy TSMB s.r.o. na svoz nebezpečného odpadu.
Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na prodloužení stávajících dohod na VPP – do konce února 2020.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 189/1 a p. č. 189/33
o celkové výměře 300 m2 a to za účelem umístění dvou kusů lodních kontejnerů panu Tomáši
Škvařilovi.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje návrh prodat část pozemku p. č. 98 o výměře cca 981 m2, část pozemku p. č. 617/1 o
výměře cca 32 m2, část pozemku p. č. 617/5 o výměře cca 91 m2, část pozemku p. č. 617/7 o výměře
cca 133 m2, v k. ú. Lesůňky dle přiložené žádosti, firmě Sonus design s.r.o, Lesůňky 14, 675 51
Jaroměřice nad Rokytnou, zastoupené jednatelkou paní Ludmilou Nejedlíkovou, za cenu 40,- Kč za
m 2.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Rozpočtové opatření č. 2.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 7. 2019
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Radoslav Vejtasa

…………………………….. dne 4. 7. 2019

Petr Drápela
Starostka: Ing. Jana Chrástecká
V Lesůňkách dne 4. 7. 2019

…………………………….. dne 4. 7. 2019
…………………………….. dne 4. 7. 2019
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