Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky
konaného dne 19. 8. 2019,
od 18:15 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Jana Chrástecká, Jaroslav Sýkora, Bc. Karel Nejedlík, Miloslava Dvořáková,
Radoslav Vejtasa)

Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva pan Petr Drápela a Tomáš Palásek se řádně omluvili.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Jednání bylo zahájeno paní starostkou Ing. Janou Chrásteckou, která nechala hlasovat o navrženém
programu.
Schválení programu jednání.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Miloslavu
Dvořákovou a Radoslava Vejtasy.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 28. 6. 2019.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
Zakoupení nového koberce do kaple.
6. a 7. 7. – pouť.
Dokončení opravy křížů.
Doplatek 24.000,- Kč za inženýrské práce - Mokřady Pod tvrzí.
Probíhá příprava podkladů pro rekonstrukci místní knihovny – 1. etapa k výběrovému řízení.
Zakoupení nového křovinořezu za 15.750,- Kč.
Podán požadavek obce na nádoby k třídění komunálního odpadu přes firmu ESKO-T s.r.o.
Žádost na prodloužení dohod na VPP do konce února 2020 nebyla schválena, dohody byly
prodlouženy pouze do 11/2019.

-

Výběrové řízení – POVV 2019 – „Oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou a oprava
přilehlých skladů materiálů – 1. etapa“.
Návrh na schválení pronájmu 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 na schválení žádosti MS Šebkovice na poskytnutí finančního příspěvku na akci „Podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen“ ve výši 3.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 a 4.
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Různé:
Organizační zajištění promítání – kino 25. 8. – pohádka Čertí brko.
Organizační zajištění posvícení.
Úprava menšího hřiště na nohejbal – postříkání a vypletí trávy.
Zpráva kontrolního výboru ze dne 8. 8. 2019 - kontrola provedené rekonstrukce tří křížů – zjištěny
drobné závady, kontrolní výbor podal podmět na opravu zjištěných nedostatků.
Zpráva finančního výboru ze dne 8. 8. 2019 - kontrola finančních prostředků v pokladně a na obecních
účtech.

USNESENÍ č. 26/2019
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje předloženou nabídku výběrového řízení pro realizaci akce „Oprava knihovny, chodby
a sociálního zařízení za knihovnou a oprava přilehlých skladů materiálů – 1. etapa“ firmy Gstav
Jaroměřice s.r.o., J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 07192223.
Nabídková cena s DPH činní 224.775,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh pronájmu 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: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na schválení žádosti MS Šebkovice na poskytnutí finančního příspěvku na akci
„Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen“ ve výši 3.000,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 8. 8. 2019.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 8. 8. 2019.
3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 8. 2019
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Miloslava Dvořáková …………………………….. dne 23. 8. 2019
Radoslav Vejtasa

…………………………….. dne 23. 8. 2019

Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 23. 8. 2019

V Lesůňkách dne 23. 8. 2019
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