Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 2. 9. 2018,
od 10.00 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 30. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 29. 6. 2018.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
7. – 8. 7. – Pouť.
10. 7. – uzavřena smlouva o dílo s firmou Koteng s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
„ Lesůňky – vodovod a kanalizace „ pro stavební povolení (DSP).
2. 7. – provedena evidence knižního fondu v obecní knihovně v Lesůňkách.
11. – 12. 8. – se uskutečnil 13. ročník nohejbalového turnaje „ O pečeť starostky obce Lesůňky“,
– příspěvek na pořádání 3.000,- Kč.

-

Návrh na schválení prodeje 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 paní Ludmile
Nejdlíkové.
Návrh na zakoupení pozemků p. č. st. 8, p. č. st. 9, p. č. 43, p. č. 44 v k. ú. Lesůňky vedených na listu
vlastnictví č. 21 od paní Jany Brančové za částku 65.000,- Kč.
Návrh na prodloužení smlouvy VPP paní Miloslavě Dvořákové do 30. 11. 2018.
Návrh na zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 189/1 a p. č. 189/33 o celkové výměře
300 m2 a to za účelem zřízení skládky dvou kusů lodních kontejnerů panu Tomáši Škvařilovi.
Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 20. 8. 2018 – výbor řešil stížnosti občanů na volný pohyb psů na
dětském hřišti – řešeno domluvou.
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Zpráva finančního výboru ze dne 26. 8. 2018 – kontrola hotovosti v pokladně a kontrola účtů
u bankovních ústavů ČNB a ČS.
Organizační zajištění posvícení.

USNESENÍ č. 47/2018
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh prodeje 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
paní Ludmile Nejdlíkové.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh na zakoupení pozemků p. č. st. 8, p. č. st. 9, p. č. 43, p. č. 44 v k. ú. Lesůňky
vedených na listu vlastnictví č. 21 od paní Jany Brančové za částku 65.000,- Kč.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje návrh na prodloužení smlouvy VPP paní Miloslavě Dvořákové do 30. 11. 2018.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje návrh na zveřejnění záměru pronajmout části pozemků p. č. 189/1 a p. č. 189/33 o
celkové výměře 300 m2 a to za účelem zřízení skládky dvou kusů lodních kontejnerů panu Tomáši
Škvařilovi Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.
2.
3.

Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4.
Zprávu kontrolního výboru ze dne 20. 8. 2018.
Zprávu finančního výboru ze dne 26. 8. 2018.

Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 11:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 9. 2018
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Jan Kotačka

…………………………….. dne 7. 9. 2018

Stanislav Janoušek
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 7. 9. 2018
…………………………….. dne 7. 9. 2018

V Lesůňkách dne 7. 9. 2018
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