Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS

ze 35. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky,
konaného dne 28.7.2014
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomno: 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 6.
(Ing. Chrástecká, Janoušek, Kotačka, Vejtasa, Ing. Svoboda, Sýkora)
1 host (Skucius L.)
Nepřítomni:0
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Předsedající určila zapisovatele Jaroslava Sýkory a ověřovateli zápisu
Jana Kotačky a Radoslava Vejtasy.
Informace starostky:
- 5. a 6. 7. pouť
- Zachování autobusových spojů č. 13. a 16. linky 790780 Jaroměřice
nad Rokytnou – Šebkovice do konce roku 2014.
- Změna termínu konání nohejbalového turnaje na 23. a 24. 8. 2014.
- Využívání sběrného dvora v první polovině roku 2014.
- Organizační zajištění voleb do zastupitelstva obce.
Návrh na uzavření dohody mezi obcí Lesůňky a firmou Atelier BDŠ s.r.o. o vyrovnání závazků z reklamací rekonstrukce bývalé školy částkou 50.000,-Kč.
Návrh na přijetí usnesení - Územní plán Lesůňky :


Projednání návrhu Územního plánu Lesůňky a návrhu opatření obecné
povahy k jejímu vydání, včetně jeho odůvodnění.



Ověření, že Územní plán Lesůňky není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.



Vzetí na vědomí, že během celého pořizování Územního plánu Lesůňky
nebyla uplatněna žádná připomínka ani žádná námitka.



Vzetí na vědomí, že uplatňuje předkupní právo na pozemky st. 8, st. 9,
st. 10, st.12, p.č. 652/1, p.č. 44 v k.ú. Lesůňky ve prospěch obce
Lesůňky.
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Vzetí na vědomí, že využití zastavitelné plochy Z6 pro bydlení
v rodinných domech (BV) je podmíněno pořízením územní studie.



Vzetí na vědomí, že využití zastavitelné plochy Z7 pro bydlení
v rodinných domech (BV) je podmíněno (z důvodu možného negativního
ovlivnění hlukem z drážní dopravy a z důvodu částečného vymezení
v záplavovém území).

Návrh na schválení smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č. smlouvy
9414002416/181920 (RWE GasNet, s.r.o.).
Návrh na schválení záměru obce o prodeji plynárenského zařízení na území
obce Lesůňky.
Návrh na schválení přijetí dotace z Ekologického mikroregionu Rokytná
ve výši 14.000,- Kč na akci Pouťové koulení.
Návrh na schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů (EKO-KOM, a.s.)
Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2
Různé:
- Zpráva finančního výboru ze dne 30.6.2014 – kontrola za 2. čtvrtletí
roku 2014 pokladní knihy, finančních prostředků a k tomu náležejících
písemných podkladů.
- Zpráva kontrolního výboru ze dne 14.7.2014 ohledně čistoty dětského
hřiště a okolí kulturního domu.
- Pan Leoš Skucius projevil nesouhlas s usnesením a se zaslaným
písemným vyjádřením obce Lesůňky o odstoupení od záměru odkupu
části pozemku p.č. 189/1 a jeho vyklizení do 60-ti dnů od obdržení
písemného rozhodnutí obce.

USNESENÍ č. 50/2014
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje návrh na uzavření dohody mezi obcí Lesůňky a firmou Atelier BDŠ s.r.o.
o vyrovnání závazků z reklamací rekonstrukce bývalé školy částkou 50.000,-Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. ZO schvaluje návrh na přijetí usnesení - Územní plán Lesůňky :


Projednání návrhu Územního plánu Lesůňky a návrhu opatření obecné povahy
k jejímu vydání, včetně jeho odůvodnění.
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Ověření, že Územní plán Lesůňky není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.



Vzetí na vědomí, že během celého pořizování Územního plánu Lesůňky nebyla
uplatněna žádná připomínka ani žádná námitka.



Vzetí na vědomí, že uplatňuje předkupní právo na pozemky st. 8, st. 9, st. 10,
st.12, p.č. 652/1, p.č. 44 v k.ú. Lesůňky ve prospěch obce Lesůňky.



Vzetí na vědomí, že využití zastavitelné plochy Z6 pro bydlení v rodinných
domech (BV) je podmíněno pořízením územní studie.



Vzetí na vědomí, že využití zastavitelné plochy Z7 pro bydlení v rodinných
domech (BV) je podmíněno (z důvodu možného negativního ovlivnění hlukem
z drážní dopravy a z důvodu částečného vymezení v záplavovém území).

Zastupitelstvo obce Lesůňky v souladu s § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění a zmocněné § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění vydává Územní plán
Lesůňky.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. ZO schvaluje návrh na schválení smlouvy o nájmu plynárenského zařízení č.
smlouvy 9414002416/181920 (RWE GasNet, s.r.o).
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. ZO schvaluje návrh na schválení záměru obce o prodeji plynárenského zařízení na
území obce Lesůňky.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. ZO schvaluje návrh na schválení přijetí dotace z Ekologického mikroregionu
Rokytná ve výši 14.000,- Kč na akci Pouťové koulení.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. ZO schvaluje návrh na schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů (EKO-KOM, a.s.)
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtová opatření č. 1 a č. 2.
2. Zprávu finančního výboru.
3. Zprávu kontrolního výboru.
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4. Projevený nesouhlas pana Leoše Skuciuse s usnesením a se zaslaným písemným
vyjádřením obce Lesůňky o odstoupení od záměru odkupu části pozemku p.č.
189/1 a jeho vyklizení do 60-ti dnů od obdržení písemného rozhodnutí obce.
Panu Skuciusovi bylo doporučeno podání nové žádosti o odkup daného pozemku
s tím, že s podáním nové žádosti bude lhůta 60-ti dnů pro vyklizení pozemku
pozastavena.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.8.2014
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

…………………….

Ověřovatelé: Jan Kotačka

…………………….

dne 1.8.2014

…………………….

dne 1.8.2014

…………………….

dne 1.8.2014

Radoslav Vejtasa
Starostka: Ing. Jana Chrástecká
V Lesůňkách dne 1.8.2014
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