Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 27. 11. 2017,
od 18.30 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5.
(Ing. Chrástecká, Sýkora, Janoušek, Drápelová)

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva pan Kotačka 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: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkoru a navrhla ověřovatele zápisu Stanislava Janouška
a Blanku Drápelovou.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 11. 9. 2017.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
Od 1. 1. 2018 dojde k navýšení částky za svoz TKO z 792,- Kč na 948,- Kč za občana.
Obdržena stížnost pana Veselého k výsadbě stromu u kaple a výzva k jeho odstranění z důvodu
znepřístupnění k jeho pozemku.
Dotace na Vodní nádrž Nad Zahrádkami, v k. ú. Lesůňky - nebude se v roce 2017 žádat z důvodu
zpracování dalších posudků – výskyt raka říčního, biologické posouzení záměru (cca 12.000,- Kč).
30. 9. – uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2017 – (VZD INVEST s.r.o.) – tímto dodatkem
se mění a doplňuje bod č. III. smlouvy o dílo č. 3/2017.
28. 10. – putování se světluškou.
4. 11. – provedena výsada nových stromů v obci Lesůňky – u kontejnerů.
18. 11. – badmintonový turnaj v Lesůňkách
25. 11. – divadelní představení – Dokonalá svatba – ochotníci Třešť.

-

Návrh na schválení nové nájemní smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BJI/9460/2017 – BJIM
(pozemek pod bývalou jednotou p. č. 6/2 v k. ú. Lesůňky).
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Oblastní charita Brno.
Návrh na zatrubnění pozemku p. č. 613/10 a vytvoření přímé přístupové cesty z veřejné komunikace
(v reakci na stížnost pana Veselého na znepřístupnění jeho pozemku).
Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6.
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Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 24. 11. 2017 – kontrola provozu knihovny, bez závad.
Zpráva finančního výboru ze dne 24. 11. 2017 – kontrola hotovosti v pokladně a kontrola účtů u
bankovních ústavů ČNB a ČS.

USNESENÍ č. 42/2017
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh nové nájemní smlouvy o nájmu nemovité věci č. UZSVM/BJI/9460/2017 – BJIM
(pozemek pod bývalou jednotou p. č. 6/2 v k. ú. Lesůňky).
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Oblastní charita Brno.
Pro: 0 Proti: 4 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na zatrubnění pozemku p. č. 613/10 a vytvoření přímé přístupové cesty z veřejné
komunikace (v reakci na stížnost pana Veselého na znepřístupnění jeho pozemku).
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2017 – (VZD INVEST s.r.o.) – tímto dodatkem se mění
a doplňuje bod č. III. smlouvy o dílo č. 3/2017.
Zprávu kontrolního výboru ze dne 24. 11. 2017.
Zprávu finančního výboru ze dne 24. 11. 2017.
Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:30 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 12. 2017
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Stanislav Janoušek

…………………………….. dne 4. 12. 2017

Blanka Drápelová

…………………………….. dne 4. 12. 2017

Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 4. 12. 2017

V Lesůňkách dne 4. 12. 2017
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