Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky
konaného dne 22. 5. 2020,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7.
(Ing. Jana Chrástecká, Jaroslav Sýkora, Miloslava Dvořáková, Radoslav Vejtasa,
Tomáš Palásek, Bc. Karel Nejedlík)

Nepřítomni: 1 člen zastupitelstva pan Drápela 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: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Bc. Karla Nejedlíka
a Miloslavu Dvořákovou.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 28. 2. 2020.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:

-

Svoz TKO – 2 x měsíčně po celý rok od 1. 6. 2020 a to každý sudý týden.
Všechny kulturní a společenské akce jsou do odvolání zrušeny.
Uzavření komunikace do Jaroměřic nad Rokytnou, občané Lesůněk mají možnost si zažádat
o povolení na průjezd po polní cestě. Žádosti vyřizuje OÚ Lesůňky.
Obec Lesůňky objednala ušití roušek pro občany Lesůněk u paní Ivany Čárové.
Roušky byly následně rozdány do jednotlivých domácností.
Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 ze dne
8. 4. 2020 doporučila projekt Mokřad Pod Tvrzí k financování, schválená dotace je ve výši 100 %
způsobilých výdajů.
12. 5. byla podána žádost o dotaci z Ministerstva vnitra 2020 – Účelová investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - zakoupení nového hasičského vozu.
Bylo zadáno zpracování prováděcí projektové dokumentace (DPS) Mokřady Pod Tvrzí – provede
firma VZD INVEST s.r.o.
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-

Administraci zadávacího řízení na akci Mokřady Pod Tvrzí a Vodní nádrž Nad Zahrádkami provede
firma Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno – Černá
Pole.

Návrh na schválení žádosti pana Petra Hanáka o prodej části pozemků z majetku obce Lesůňky, p. č.
200/1 v k. ú. Lesůňky, o výměře 48 m2, p. č. 200/4 v k. ú. Lesůňky, o výměře 34 m2, p. č. 200/5 v k. ú.
Lesůňky, o výměře 300 m2, p. č. 200/6 v k. ú. Lesůňky, o výměře 1309 m2, dle návrhu geometrického
plánu č. 151-47230/2020 (nově vzniklá parcela p. č. 200/6 o celkové výměře 1691 m2), za účelem
výstavby RD.
Návrh na schválení záměru obce Lesůňky prodat pozemek p. č. 200/1 v k. ú. Lesůňky, o výměře 48 m2,
p. č. 200/4 v k. ú. Lesůňky, o výměře 34 m2, p. č. 200/5 v k. ú. Lesůňky, o výměře 300 m2, p. č. 200/6
v k. ú. Lesůňky, o výměře 1309 m2, dle návrhu geometrického plánu č. 151-47230/2020 (nově vzniklá
parcela p. č. 200/6 o celkové výměře 1691 m2), za účelem výstavby RD, za cenu 75,- Kč/m2.
Návrh na projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019,
závěrečného účtu obce za rok 2019 a účetní závěrky za rok 2019.
Návrh na schválení Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi obcí Lesůňky
a ZOD, družstvo Šebkovice 36.
Návrh na zakoupení zemědělské stavby (budova bez čísla popisného) stojící na pozemku p. č. 73/1
v k. ú. Lesůňky, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, bez pozemku (pozemek je ve vlastnictví
obce Lesůňky) a budovy bez čísla popisného jiná stavba stojící na pozemku p. č. 74 v k. ú. Lesůňky,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, bez pozemku (pozemek je ve vlastnictví obce Lesůňky),
za celkovou kupní cenu 100.000,- Kč.
Výběrové řízení – POVV 2020 – „Oprava knihovny, chodby a sociálního zařízení za knihovnou a oprava
přilehlých skladů materiálů – 2. etapa“.
Návrh na provedení úpravy veřejného prostranství před kaplí – zatrubnění příkopu, přístupového
chodníku, terénní úpravy a nasvícení kaple.
Návrh na schválení Žádosti o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Rozpočtové opatření č. 1 a 2.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 5. 5. 2020 – vizuální prohlídka techniky k údržbě obecních pozemků,
zjištěny drobné nedostatky.
Zpráva finančního výboru ze dne 5. 5. 2020 – provedena kontrola finančních prostředků v pokladně
a na obecních účtech.

USNESENÍ č. 33/2020
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje žádost pana Petra Hanáka o prodej části pozemků z majetku obce Lesůňky,
p. č. 200/1 v k. ú. Lesůňky, o výměře 48 m2, p. č. 200/4 v k. ú. Lesůňky, o výměře 34 m2,
p. č. 200/5 v k. ú. Lesůňky, o výměře 300 m2, p. č. 200/6 v k. ú. Lesůňky, o výměře 1309 m2,
dle návrhu geometrického plánu č. 151-47230/2020 (nově vzniklá parcela p. č. 200/6
o celkové výměře 1691 m2), za účelem výstavby RD.
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Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje záměr obce Lesůňky prodat pozemek p. č. 200/1 v k. ú. Lesůňky, o výměře 48 m2,
p. č. 200/4 v k. ú. Lesůňky, o výměře 34 m2, p. č. 200/5 v k. ú. Lesůňky, o výměře 300 m2,
p. č. 200/6 v k. ú. Lesůňky, o výměře 1309 m2, dle návrhu geometrického plánu č. 151-47230/2020
(nově vzniklá parcela p. č. 200/6 o celkové výměře 1691 m2), za účelem výstavby RD,
za cenu 75,- Kč/m2.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
3. ZO schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, závěrečný účet obce
za rok 2019 - bez výhrad a účetní závěrku za rok 2019.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
4. ZO schvaluje Dodatek č. 2 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi obcí Lesůňky
a ZOD, družstvo Šebkovice 36.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
5. ZO schvaluje návrh na zakoupení zemědělské stavby (budova bez čísla popisného) stojící
na pozemku p. č. 73/1 v k. ú. Lesůňky, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 574 m2, bez pozemku
(pozemek je ve vlastnictví obce Lesůňky) a budovy bez čísla popisného jiná stavba stojící na
pozemku p. č. 74 v k. ú. Lesůňky, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, bez pozemku
(pozemek je ve vlastnictví obce Lesůňky), za celkovou kupní cenu 100.000,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
6. ZO schvaluje předloženou nabídku výběrového řízení pro realizaci akce „Oprava knihovny, chodby
a sociálního zařízení za knihovnou a oprava přilehlých skladů materiálů – 2. etapa“ firmy Gstav
Jaroměřice s.r.o., J. Krčála 1144, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 07192223.
Nabídková cena s DPH činí 327.514,- Kč.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
7. ZO schvaluje návrh na provedení úpravy veřejného prostranství před kaplí – zatrubnění příkopu,
přístupového chodníku, terénní úpravy a nasvícení kaple.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
8. ZO schvaluje Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Pro: 0 Proti: 6 Zdržel se: 0
Bod nebyl schválen.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 1 a 2.
2. Zprávu kontrolního výboru ze dne 5. 5. 2020.
3. Zprávu finančního výboru ze dne 5. 5. 2020.
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Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 27. 5. 2020
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Bc. Karel Nejedlík

…………………………….. dne 27. 5. 2020

Miloslava Dvořáková …………………………….. dne 27. 5. 2020
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 27. 5. 2020

V Lesůňkách dne 27. 5. 2020
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