Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 16.9.2016,
od 18.00 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.
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 Jana Kotačku
a Stanislava Janouška.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 10.8.2016.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
9.9. – dílčí přezkoumání hospodaření obce Lesůňky – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
žádost o přiznání dotace na pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad – dotace nebyla přiznána.
obecní výlet s dětmi – 3.12. – zábavný park Robinson Jihlava
termín pouť 2017 – 8.7. – 9.7.

-

Návrh na schválení žádosti p. Vladimíra Chloupka o odkup obecního pozemku p. č. 40/1 v k. ú.
Lesůňky o výměře 186 m2, pozemku p. č. 40/2 v k. ú. Lesůňky o výměře 102 m2 a pozemku p. č. 617/7
v k. ú. Lesůňky o výměře 4 m2.
Návrh na prodloužení pracovního poměru VPP (p. Ladislav Polák) do 31.12.2016.
Rozpočtové opatření č. 4.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 31.8.2016 – řešení stížností občanů na volný pohyb domácích
zvířat a znečišťování prostranství – kontrolní výbor navrhuje ústní domluvu.

-

Zpráva finančního výboru ze dne 1.9.2016 – provedena čtvrtletní kontrola účetních zápisů – bez
závad.
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USNESENÍ č. 33/2016
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje žádost p. Vladimíra Chloupka o odkup obecního pozemku p. č. 40/1 v k. ú. Lesůňky o
výměře 186 m2, pozemku p. č. 40/2 v k. ú. Lesůňky o výměře 102 m2 a pozemku p. č. 617/7 v k. ú.
Lesůňky o výměře 4 m2. ZO schvaluje záměr obce prodat výše uvedené pozemky.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh na prodloužení pracovního poměru VPP (p. Ladislav Polák) do 31.12.2016.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.

Rozpočtové opatření č. 4.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 19.9.2016
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Jan Kotačka

…………………………….. dne 19.9.2016

Stanislav Janoušek
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 19.9.2016
…………………………….. dne 19.9.2016

V Lesůňkách dne 19.9.2016
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