Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 22.2.2013
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka,Vejtasa, Sýkora, Ing. Svoboda)
1 host (Drápela J.)
Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva. Pan Kotačka se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu
Radoslava Vejtasy a Stanislava Janouška.
Informace starostky:
- 19.1. Divadelní představení.
- 2.2. Obecní ples.
Návrh rozpočtu na rok 2013.
Rozpočtový výhled na rok 2014 a 2015.
Projednání žádosti p. Šrámka a pí Šrámkové o odkup pozemku p. č.
189/26 o výměře cca 250 m2 a pozemku p. č. 189/47 o výměře cca 235
m2 .
Projednání žádosti p. Soukupa a pí Soukupové o odkup pozemku p. č.
189/29 o výměře cca 60 m2 a pozemku p. č. 189/46 o výměře cca 290
m2 .
Návrh na využívání sběrného dvora.
Zřízení účtu u ČNB určeného k příjmu dotací.
Návrh na projednání dodatku ke smlouvě o nájmu a provozování
plynárenského zařízení č. 1210001611/4095.
Různé:
- Turnaj ve stolním tenise 16.3
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 29.1.2013 – olše u řeky
Rokytné ohrožují okolní nemovitosti

USNESENÍ č. 37/2013
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013.
Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 0
2. ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2014 a 2015.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. ZO schvaluje žádost pí Šrámkové a p. Šrámka o odkup části pozemku p. č.
189/26 o výměře cca 250 m2 a pozemku p. č. 189/47 o výměře cca 235
m2 dle přiloženého plánu. ZO schvaluje záměr obce prodat výše uvedené
pozemky.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. ZO schvaluje žádost pí Soukupové a p. Soukupa o odkup pozemku p. č.
189/29 o výměře cca 60 m2 a pozemku p. č. 189/46 o výměře cca 290 m2
dle přiloženého plánu. ZO schvaluje záměr obce prodat výše uvedené
pozemky.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. ZO schvaluje návrh na využívání sběrného dvora. Obec nechá vyrobit 5
kusů karet, které bude zapůjčovat občanům.
Pro: 5 Proti: 0
Zdržel se: 0
6. ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení č. 1210001611/4095.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zřízení účtu u ČNB určeného k příjmu dotací.
2. Zprávu kontrolního výboru.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2013
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

…………………….

Ověřovatelé: Stanislav Janoušek

…………………….

dne 28.2.2013

…………………….

dne 28.2.2013

…………………….

dne 28.2.2013

Radoslav Vejtasa
Starostka: Ing. Jana Chrástecká
V Lesůňkách dne 28.2.2013

