Obec Lesůňky
Zastupitelstvo obce Lesůňky

ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky
konaného dne 26. 2. 2021,
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Lesůňky
Přítomni:

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

Nepřítomni: 0 členů zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Jednání bylo zahájeno paní starostkou Ing. Janou Chrásteckou, která nechala hlasovat o navrženém
programu.
Schválení programu jednání.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Program jednání byl schválen.
Předsedající jmenovala zapisovatele Jaroslava Sýkory a navrhla ověřovatele zápisu Tomáše Paláska
a Miloslavu Dvořákovou.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Schválení zápisu z 22. zasedání Zastupitelstva obce Lesůňky, konaného dne 29. 1. 2021.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zápis z minulého zasedání byl schválen.
Informace starostky:
Bude podána žádost o dotaci na dofinancování akce Vodní nádrž Nad Zahrádkami na Kraj Vysočina.
23. 2. proběhlo jednání na MěÚ Třebíč ohledně povolení vypouštění vod – v zastoupení Ing. Kotrba.
Pořízení hasičského auta přesunuto na rok 2022.
Provedena výmalba na obecním úřadě.
Pořízen výškopis a polohopis návsi a pozemku určeného pro výstavbu parku.

-

Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky obce Lesůňky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Návrh na podání žádosti na VPP – od 1. 5. 2021 – dva pracovníci na poloviční úvazek.
Různé:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 2. 2. 2021 – provedena pochůzkou kontrola obecních pozemků
v intravilánu obce a veřejného prostranství z důvodu stálých stížnosti občanů na neoprávněné ukládání
materiálu na obecních pozemcích.
Zjištěno: neoprávněné uložení dřeva na pozemku p. č. 613/13, na návsi před garáží mlýna, neoprávněné
uložení materiálu a dřeva na pozemku p. č. 189/1 v okolí ocelové haly st. p. č. 87, umístění železné
nádrže na vodu nad potokem z Hloužku na pozemku p. č. 189/1 v místě pod zahradou p. č. 189/23,
neoprávněně vedená elektrická přípojka po pozemku p. č. 189/1 k ocelové hale st. p. č. 87 ze zahrady
p. č. 189/23, dále zjištěny vyjeté koleje na pozemku p. č. 620/1 za domem č. p. 1.
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Kontrolní výbor navrhuje ústní domluvu s dotčenými občany o provedení nápravy
a odklizení nepovoleně uloženého materiálu a úpravu pozemků v termínu do 30. 4. 2021.
Zpráva finančního výboru ze dne 2. 2. 2021 – provedena kontrola finančních prostředků v pokladně
a na obecních účtech, dále byly zkontrolovány příjmy a výdaje minulého čtvrtletí – bez závad.

USNESENÍ č. 40/2021
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) přijalo následující usnesení:
1. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lesůňky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
2. ZO schvaluje návrh na podání žádosti na VPP – od 1. 5. 2021 – dva pracovníci na poloviční úvazek.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru ze dne 2. 2. 2021.
2. Zprávu finančního výboru ze dne 2. 2. 2021.
Diskuse
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 3. 2021
Zapisovatel: Jaroslav Sýkora

……………………………..

Ověřovatelé: Tomáš Palásek

…………………………….. dne 5. 3. 2021

Miloslava Dvořáková …………………………….. dne 5. 3. 2021
Starostka: Ing. Jana Chrástecká

…………………………….. dne 5. 3. 2021

V Lesůňkách dne 5. 3. 2021

2

