Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 31.5.2013
od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka,Vejtasa, Sýkora, Ing. Svoboda)
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu
Stanislava Janouška a Radoslava Vejtasy.

Informace starostky:
- 27. 4. oplocení části Bejkovce pro výsadbu stromů
- 30. 4. čarodějnice
- činnost myslivců
- dodláždění plochy v areálu školy
- osazení břehů u schodů v areálu školy
- sběrné dvory – karty
- odpočívka – položení dlažby
- opravy - škola
Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012 a závěrečného účtu obce za rok 2012.
Byla přiznána dotace z POVV 2013 ve výši 109.000,- Kč na realizaci
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Lesůňkách.
Návrh na projednání poskytnuté finanční podpory – Skupina ČEZ, a.s.
11.000,- Kč na pořádání Hasičských závodů o putovní pohár.
Různé:
- Výběr zhotovitele pro úpravu veřejného prostranství před bývalou
školou – pokládka zámkové dlažby
- Pokládka zámkové dlažby pod odpočívkou

USNESENÍ č. 39/2013
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012 a závěrečného účtu obce za rok 2012 bez výhrad a účetní závěrku.
Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 0
2. ZO schvaluje návrh na poskytnutí finanční podpory – Skupina ČEZ, a.s.
11.000,- Kč na pořádání Hasičských závodů o putovní pohár.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. ZO schvaluje návrh na výběr zhotovitele pro úpravu veřejného
prostranství před bývalou školou – pokládka zámkové dlažby - firmu
Rygl Jaromír, Chlístov 93
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. ZO schvaluje návrh na pokládku zámkové dlažby pod odpočívkou.
Realizaci pokládky zajistí Radoslav Vejtasa.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Přiznání dotace z POVV 2013 ve výši 109.000,- Kč na realizaci
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Lesůňkách.

Diskuse

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 6.6.2013
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

…………………….

Ověřovatelé: Stanislav Janoušek

…………………….

dne 6.6.2013

…………………….

dne 6.6.2013

…………………….

dne 6.6.2013

Radoslav Vejtasa
Starostka: Ing. Jana Chrástecká
V Lesůňkách dne 6.6.2013

