Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 27.5.2016,
od 18.15 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Kotačka, Drápelová, Janoušek, Sýkora)

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva, pan Pelán se řádně omluvil.
Hosté: zástupkyně MAS Rokytná, paní Martina Kršňáková a paní Mgr. Dana Kratochvílová.
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 Sýkoru a navrhla ověřovatele zápisu Blanku Drápelovou
a Jana Kotačku.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 14. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 25.4.2016.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
30.4. – stavění máje a pálení čarodějnic.
Dokončena výsadba stromů – Třetí Boroví.
1.5. – nástup pracovníků VPP, 8.5. ukončila pracovní poměr paní Hana Radkovská a 24.5. nastoupil
pan Ladislav Polák.
Započaty práce – rekonstrukce vytápění v KD.
Nabídka svozu nebezpečného odpadu firmy TSMB.
20.5. započal pan Radek Vejtasa obecně prospěšné práce v obci Lesůňky.
Seznámení s průběhem jednání – akce Železniční zastávka Lesůňky.

-

Výstup zástupkyň MAS Rokytná, o.p.s. a představení jejich činnosti a návrhů konkrétních opatření
z předložené SCLLD MAS ROKYTNÁ.
Návrh na poskytnutí každoročního finančního příspěvku ve výši 5,- Kč na obyvatele ve prospěch MAS
ROKYTNÁ, IČ: 26903237, za účelem spolufinancování technické asistence na realizaci SCLLD a
administraci všech vyhlašovaných programů pro období 2016 – 2023 včetně.
Návrh na zakoupení nového plynového kotle a radiátorů na OÚ v celkové hodnotě cca 90.000,- Kč.
Návrh na podání žádosti o dotaci na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad v celkové hodnotě
cca 115.000,- Kč (spoluúčast obce 56%).
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Návrh na prodej obecních pozemků, p. č. 70/4 v k. ú. Lesůňky o výměře
cca 408 m2 a p. č. 614/4 v k. ú. Lesůňky o výměře cca 118 m2 panu Vladimiru Chloupkovi.
Rozpočtové opatření č. 1.
Různé:
Příprava plánu podzimních kulturních a sportovních akcí v obci.

-

USNESENÍ č. 31/2016
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh na poskytnutí každoročního finančního příspěvku ve výši 5,- Kč na obyvatele ve
prospěch MAS ROKYTNÁ, IČ: 26903237, za účelem spolufinancování technické asistence na realizaci
SCLLD a administraci všech vyhlašovaných programů pro období 2016 – 2023 včetně.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh na zakoupení nového plynového kotle a radiátorů na OÚ v celkové hodnotě cca
90.000,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci na nákup nových kontejnerů na tříděný odpad v
celkové hodnotě cca 115.000,- Kč (spoluúčast obce 56%).
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na prodej obecních pozemků, p. č. 70/4 v k. ú. Lesůňky o výměře
cca 408 m2 a p. č. 614/4 v k. ú. Lesůňky o výměře cca 118 m2 panu Vladimíru Chloupkovi .
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Rozpočtové opatření č. 1.

2.

Nabídku svozu nebezpečného odpadu firmy TSMB – bez využití.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.6.2016
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Blanka Drápelová

…………………………….. dne 1.6.2016

Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 1.6.2016
…………………………….. dne 1.6.2016

V Lesůňkách dne 1.6.2016
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