Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 29. 6. 2018,
od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

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

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva paní Blanka Drápelová se řádně omluvila.
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 Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Jana Kotačky
a Stanislava Janouška.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 7. 5. 2018.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
2. 6. – Obecní výlet - Slavonicko.
Nabídka TSMB s.r.o. - svoz nebezpečného odpadu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu tří křížů v obci Lesůňky - Kříž u kapličky – p. č. 613/10,
Kříž odpuštění – p. č. 361/1, Hraniční kříž – p. č. 274 – dotace přiznána ve výši max. 146.998,- Kč.
2. 7. – proběhne evidence knižních titulů v obecní knihovně – zajistí pracovnice Městské knihovny
Třebíč.
Podána žádost na POVV – ve výši 305.000,- Kč – oprava opěrné zdi u kulturně sportovního areálu.
Stav na účtu 583.000,- Kč.

-

Návrh kupní smlouvy č. UZSVM/BJI/3710/2018 – JIM – cena 19.200,- Kč.
Návrh na schválení žádosti paní Ludmily Nejdlíkové na odkup části pozemku p. č. 98 v k. ú. Lesůňky
o výměře cca 5.000 m2, potřebného pro výstavbu haly tiskařské výroby firmy Sonus design s.r.o.
za cenu 40,- Kč za m2.
Návrh na schválení počtu členů zastupitelů v Zastupitelstvu obce Lesůňky ve funkčním období 2018 –
2022 – v počtu 7 členů.
Návrh na zakoupení altánu ve výši cca 30.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
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Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 22. 5. 2018 – výbor provedl kontrolu vybavení nářadí, pracovních
a ochranných pomůcek pracovnice VPP pí Dvořákové. Zjištěno: jedna sekačka na trávu je rozbitá – nechá
se opravit, ostatní nářadí a pomůcky jsou v pořádku.
Zpráva finančního výboru ze dne 27. 5. 2018 – kontrola hotovosti v pokladně a kontrola účtů u
bankovních ústavů ČNB a ČS.
Oprava přístřešku u kulturně sportovního areálu – termín realizace – září až říjen 2018.
Oplocení kolem kontejnerů na tříděný odpad – termín realizace – říjen až listopad 2018.
Organizační zajištění poutě 7. – 8. 7. 2018 – zajistí SDH Lesůňky.

USNESENÍ č. 46/2018
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh kupní smlouvy č. UZSVM/BJI/3710/2018 – JIM – cena 19.200,- Kč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje žádost paní Ludmily Nejdlíkové na odkup části pozemku p. č. 98 v k. ú. Lesůňky
o výměře cca 5.000 m2, potřebného pro výstavbu haly tiskařské výroby firmy Sonus design s.r.o.
za cenu 40,- Kč za m2. ZO schvaluje záměr obce prodat výše uvedený pozemek.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na schválení počtu členů zastupitelů v Zastupitelstvu obce Lesůňky ve funkčním
období 2018 – 2022 – v počtu 7 členů.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na zakoupení altánu ve výši cca 30.000,- Kč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2.
Zprávu kontrolního výboru ze dne 22. 5. 2018.
Zprávu finančního výboru ze dne 27. 5. 2018.
Opravu přístřešku u kulturně sportovního areálu – termín realizace – září až říjen 2018.
Oplocení kolem kontejnerů na tříděný odpad – termín realizace – říjen až listopad 2018.
Organizační zajištění poutě 7. – 8. 7. 2018.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:20 hodin.
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Zápis byl vyhotoven dne: 4. 7. 2018
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Jan Kotačka

…………………………….. dne 4. 7. 2018

Stanislav Janoušek
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 4. 7. 2018
…………………………….. dne 4. 7. 2018

V Lesůňkách dne 4. 7. 2018
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