Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 31. 3. 2017,
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

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

Nepřítomni: 0 členů.
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 Stanislava Janouška
a Jana Kotačku.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 21. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 24. 2. 2017.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
10. 3. – schůze MS Šebkovice v Lesůňkách.
16. 3. – podání žádosti o dotaci na akci „Zpracování PD pro SP výstavby kanalizace a vodovodu v obci
Lesůňky“ a žádosti o dotaci na pořízení nových kontejnerů na tříděný odpad.
25. 3. – Jarní turnaj ve stolním tenise
26. 3. – divadelní představení „Čert na zemi“
13. 3. – proběhlo přezkoumání hospodaření obce Lesůňky.

-

Návrh na schválení rozpočtu na rok 2017.
Návrh na schválení rozpočtového výhledu na rok 2018 a 2019.
Návrh na schválení pronájmu pozemku p. č. 200/4 (výměra 300 m2) v k. ú. Lesůňky k zemědělským
účelům panu Radoslavu Vejtasovi.
Návrh na schválení pronájmu pozemku p. č. 201 (výměra 0,5 ha) v k. ú. Lesůňky
k zemědělským účelům Zemědělskému obchodnímu družstvu, družstvo Šebkovice 36.
Návrh na schválení žádosti MS Šebkovice na poskytnutí finančního příspěvku na akci „Podzimní
zkoušky ohařů a malých plemen“.
Různé:
3. 6. – obecní výlet - Dětenice.
ZO projednalo stížnosti občanů na neoprávněné skladování věcí na obecních pozemcích.
ZO doporučilo provést kontrolu kontrolním výborem a seznámení neoprávněných uživatelů těchto
pozemků o odklizení věcí z těchto pozemků do 30. 6. 2017 a poté bude provedena kontrola odklizení.
Zpráva kontrolního výboru ze dne 28. 2. 2017 – hodnocení zimního období a údržby obecních cest
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a chodníků – kontrolní výbor navrhl zakoupení mechanizace pro zimní údržbu chodníků.
Zpráva finančního výboru ze dne 28. 2. 2017 – provedena pravidelná čtvrtletní kontrola zápisů
písemných podkladů v knize a stavu finančních prostředků v hotovosti – bez závad.

USNESENÍ č. 38/2017
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje rozpočet na rok 2017.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na schválení pronájmu pozemku p. č. 200/4 (výměra 300 m2) v k. ú. Lesůňky k
zemědělským účelům panu Radoslavu Vejtasovi.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na schválení pronájmu pozemku p. č. 201 (výměra 0,5 ha) v k. ú. Lesůňky
k zemědělským účelům Zemědělskému obchodnímu družstvu, družstvo Šebkovice 36.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje návrh na schválení žádosti MS Šebkovice na poskytnutí finančního příspěvku na akci
„Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen“ a to ve výši 2.500,- Kč.
Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 28. 2. 2017.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 28. 2. 2017.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 4. 2017
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Stanislav Janoušek

…………………………….. dne 7. 4. 2017

Jan Kotačka
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 7. 4. 2017
…………………………….. dne 7. 4. 2017

V Lesůňkách dne 7. 4. 2017

2

