Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

ze 33. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 9.5.2014
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Vejtasa, Sýkora)
2 hosté (Drápela P., Drápelová B.)
Nepřítomni: Ing. Svoboda se řádně omluvil.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu
Radoslava Vejtasy a Stanislava Janouška.
Informace starostky:
- Vybavení kanceláře na obecním úřadě novým nábytkem.
- 12.4. brigáda ve Třetím Boroví – výsadba stromů.
- 30.4. stavění máje.
- 5.5. GP – zaměření průtahu obcí (p. č. 615/2), cena zaměření cca
35.000,-Kč, bezúplatný převod zaměřených pozemků do vlastnictví obce,
½ ceny zaměření zaplatí Kraj Vysočina.
- 9.6. proběhne veřejné projednání územního plánu obce Lesůňky.
Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2013, závěrečného účtu obce za rok 2013 a účetní závěrky.
Návrh na projednání nabídky Atelier BDŠ s.r.o. (v likvidaci) na vyrovnání
závazků z reklamací rekonstrukce bývalé školy částkou 40.000,-Kč.
Návrh na odstranění stavby – zděný přístřešek u školy.
Návrh na navýšení částky k zakoupení daru k výročím na 500,- Kč.
Různé:
- Zpráva finančního výboru ze dne 29.3.2014 – kontrola za 1. čtvrtletí
roku 2014 pokladní knihy a finanční hotovosti v pokladně.
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 14.4.2014 o skládce na okraji obce –
návrh na zrušení skládky.
- Příprava a organizační zajištění akce Odpoledne dětem 17.5.2014.
- 23.5. výběr obecních poplatků.
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USNESENÍ č. 48/2014
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a
závěrečný účet obce za rok 2013 bez výhrad a účetní závěrku.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. ZO neschvaluje návrh nabídky Atelieru BDŠ s.r.o. (v likvidaci) na vyrovnání
závazků z reklamací rekonstrukce bývalé školy částkou 40.000,-Kč.
Dále pověřuje starostku obce k dalšímu vyjednávání.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. ZO schvaluje návrh na odstranění stavby – zděný přístřešek u školy.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. ZO schvaluje návrh na navýšení částky k zakoupení daru k výročím na 500,- Kč.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu finančního výboru.
2. Zprávu kontrolního výboru.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 16.5.2014
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

…………………….

Ověřovatelé: Radoslav Vejtasa

…………………….

dne 16.5.2014

Stanislav Janoušek

…………………….

dne 16.5.2014

Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………….

dne 16.5.2014

V Lesůňkách dne 16.5.2014
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