Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 23.7.2013
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 4 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Ing. Svoboda)
Nepřítomni: 2 členi zastupitelstva. Pan Vejtasa a pan Sýkora se řádně
omluvili.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Stanislava Janouška a ověřovateli zápisu
Jana Kotačky a Ing. Libora Svobody.

Informace starostky:
- vyhodnocení poutě
Návrh na sepsání reklamace zjištěných vad a nedostatků v kulturně
sportovním areálu v Lesůňkách.
Výběrové řízení na realizaci rekonstrukce budovy obecního úřadu
v Lesůňkách.
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
Návrh na přijetí poskytnuté finanční podpory – Skupina ČEZ, a.s.,
poskytovatel Rokytná – ekologický mikroregion 11.000,- Kč na
pořádání Hasičských závodů o putovní pohár.
Různé:
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 3.6.2013 – o nevyhovujícím
stavu prosívky pod posezením na cyklostezce.
- Zpráva finančního výboru ze dne 26.6.2013 – o kontrole
finančních prostředků a k tomu náležejících písemných
podkladů a dokumentů podmiňujících stav finančních
prostředků na účtu a v pokladně.
- Návrh na posunutí termínu splatnosti u Obecně závazné
vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku TKO a č. 3/2011o místním
poplatku ze psů do 31.12 příslušného kalendářního roku.

USNESENÍ č. 40/2013
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO ruší výběrové řízení na realizaci rekonstrukce budovy obecního úřadu
v Lesůňkách.
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se: 0
2. ZO schvaluje návrh na přijetí finanční podpory – Skupina ČEZ, a.s.,
poskytovatel Rokytná – ekologický mikroregion 11.000,- Kč na pořádání
Hasičských závodů
o putovní pohár.
Pro: 4 Proti: 0
Zdržel se: 0
3. ZO schvaluje návrh na posunutí termínu splatnosti u Obecně závazné
vyhlášky č.1/2012 o místním poplatku TKO a č. 3/2011o místním poplatku
ze psů do 31.12. příslušného kalendářního roku a možnost splácet
poplatek splátkami tak, aby do konce roku byly závazky zaplaceny.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh na sepsání reklamace zjištěných vad a nedostatků v kulturně
sportovním areálu v Lesůňkách.
2. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
3. Zprávu kontrolního výboru.
4. Zprávu finančního výboru.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 30.7.2013
Zapisovatel: Stanislav Janoušek

…………………….

Ověřovatelé: Jan Kotačka

…………………….

dne 30.7.2013

…………………….

dne 30.7.2013

…………………….

dne 30.7.2013

Ing. Libor Svoboda
Starostka: Ing. Jana Chrástecká
V Lesůňkách dne 30.7.2013

