Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 25.4.2016,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

4 členové zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Kotačka, Janoušek, Sýkora, od bodu jednání č. 8 přítomna paní Drápelová)

Nepřítomni: 2 členové zastupitelstva, paní Drápelová a pan Pelán 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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkoru a navrhla ověřovatele zápisu Stanislava Janouška
a Jana Kotačku.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 13. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 24.2.2016.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
26.2. – proběhlo přezkoumání hospodaření obce Lesůňky za rok 2015.
3.3. – kontrola vyhlášek obce Lesůňky.
4.3. – jednání na OÚ s p. Kabelkem – vodovod a kanalizace obce Lesůňky.
10.3. – valná hromada – Svazek obcí pro komunální služby.
Přiznání výše dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 110.000,- Kč.
12.3. – Jarní turnaj ve stolním tenise.
18.3. – podání žádosti o dotaci – Fond Vysočiny – Čistá vysočina – Zpracování projektové
dokumentace na kanalizaci a vodovod v obci Lesůňky.
31.3. – dokončena výsadba stromů v Třetím Boroví.
31.3. – valná hromada Rokytná – ekologický mikroregion, využití nadačního příspěvku.
1.4. – schůze MS Šebkovice, zhodnocení činnosti v obci Lesůňky.
7.4. – podána žádost na ÚP – VPP.
11.4. – výročí p. Janoušek 80. let.
23.4. – akce Čistá Vysočina v obci Lesůňky
30.4. – pálení čarodějnic, stavění máje.

-

Výběrové řízení – oprava ústředního vytápění v kulturním domě v Lesůňkách č. p. 41.
Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015,
závěrečného účtu obce za rok 2015 a účetní závěrky za rok 2015.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Návrh na schválení žádosti p. Chloupka o odkup obecního pozemku p. č. 70/4 v k. ú. Lesůňky o výměře
cca 408 m2 a pozemku p. č. 614/4 v k. ú. Lesůňky o výměře cca 118 m2.
Žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 1.3.2016 – hodnocení zimního období a údržby obecních cest
a chodníků – bez závad.

-

Zpráva finančního výboru ze dne 7.3.2016 – provedena pravidelná kontrola finančních stavů
a zápisů – bez závad.

USNESENÍ č. 30/2016
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje z předložených nabídek výběrového řízení pro realizaci opravy ústředního vytápění
v kulturním domě v Lesůňkách č. p. 41 nabídku firmy Mezlík, s.r.o., Manželů Curieových 657, Třebíč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, závěrečného účtu obce
za rok 2015 bez výhrad a účetní závěrku za rok 2015.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku ze psů.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje žádost p. Chloupka o odkup obecního pozemku p. č. 70/4 v k. ú. Lesůňky o výměře
cca 408 m2 a pozemku p. č. 614/4 v k. ú. Lesůňky o výměře cca 118 m2. ZO schvaluje záměr obce
prodat výše uvedené pozemky.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
6. ZO schvaluje žádost Nemocnice Třebíč o poskytnutí finančního daru.
Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Zprávu kontrolního výboru ze dne 1.3.2016.

2.

Zprávu finančního výboru ze dne 7.3.2016.
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3.

Přiznání výše dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 110.000,- Kč.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.4.2016
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Stanislav Janoušek

…………………………….. dne 29.4.2016

Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 29.4.2016
…………………………….. dne 29.4.2016

V Lesůňkách dne 29.4.2016
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