Zápis č. 11 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 26.9.2011

Přítomno :

6 členů ZO - M.Čepelák,V.Čepeláková, PhDr. N. Choulíková,
Bc. I.Jeřábek, J.Partlová, K.Polenda,
Ing. R.Vaníček

Omluven :

Jednání zahájil starosta K. Polenda v 18.00 hodin v kanceláři OÚ
- konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
- podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet
- jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je J.Partlová
- seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
- navrhl ověřovatele zápisu - PhDr. N.Choulíková a V.Čepeláková.Vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů
Pro 6 členů
proti 0 členů zdržel se 0 členů
- starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění /program nebyl
doplněn/ a vyzval k hlasování:
Pro 6 členů
proti 0 členů zdržel se 0 členů

Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prezentace obce na výstavce při Císařském posvícení v M.Budějovicích
Pořizování ÚP Lesná - opatření proti průtahům
Kalendáře Moravskobud. mikroreg. na 2012
Zpravodaj Moravskobud. mikroreg. na 2012
Diskuze
Závěr

ad 1) Jež pro ZO vyvstaly nové okolnosti v prezentaci naší obce na výstavce při
Císařském posvícení v Mor. Budějovicích - finanční úhrada rautu realizovaného při pořádání
výstavky v řádu cca 10.000,-- Kč, ZO revokuje usnesení č. 1/3/2011 ze 7.2.2011 a nebude
obec na výstavce prezentovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná revokuje usnesení č. 1/3/2011 ze 7.2.2011 o prezentaci
obce na výstavce pořádané v Zámeckých konírnách při Císařském posvícení v
M.Budějovicíh a nebude se na výstavce prezentovat z důvodů zjištěné finanční
spoluúčasti prezentovaných obcí. Informování zástupců Moravskobud.
mikroregionu o neprezentování obce Lesná na výstavce zajistí Bc. Ivo Jeřábek.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/11/2011 bylo schváleno.
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ad 2) ZO projednalo a schválilo návrh pořizovatele /Městský úřad Mor. Budějovice odd. Úřadu ÚP, region. a památkové péč odboru výstavby a ÚP/ územního plánu Lesná
nadále pokračovat v pořizování územního plánu a prodloužit tuto lhůtu pro opatření proti
průtahům při pořizování územního plánu do 31.12.2012
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo návrh pořizovatele dle § 56 zákona č. 183/2006
Sb., nadále pokračovat v pořizování územního plánu a prodloužit tuto lhůtu pro
opatření proti průtahům při pořizování územního plánu do 31.12.2012.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/11/2011 bylo schváleno.
ad 3) ZO projednalo a schválilo odběr 40 ks kalendářů Moravskobud. mikroregionu
na rok 2012 a následnou distribuci do domácností zdarma - financovány budou z rozpočtu
obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo odběr 40 ks kalendářů Moravskobud.
mikroregionu na rok 2012 a jejich distribuci do domácností zdarma. Hrazeno bude
z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/11/2011 bylo schváleno.
ad 4) ZO projednalo a schválilo pro rok 2012 odběr Zpravodaje Moravskobud.
mikroregionu navýšit o 5 kusů - na 35 kusů měsíčně, neboť starosta upozornil, že s 30 kusy
měsíčně nejsou v současnosti pokryty všechny domácnosti v obci. ZO schválilo poskytování
zpravodaje do domácností zdarma - financován bude z rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo pro rok 2012 odběr Zpravodaje Moravskobud.
mikroregionu navýšit na 35 ks měsíčně a jejich poskytováni do domácností zdarma.
Hrazeny budou z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/11/2011 bylo schváleno.
ad 5) V diskuzi seznámila J.Partlová zastupitele s činností obecního úřadu-zejména
upozornila a seznámila s neustále narůstající a rozšiřující se administrativou a povinnostmi
pro územní samosprávné celky a tím spojenou nutnost neustálého vzdělávání se.
Informovala zastupitele, že vypracovala zápis z TBD na vodních dílech IV.kategorie /rybník
p.č. 425 v majetku obce/ s přílohami a vyrozuměla místně příslušný vodoprávní orgán, tak
jak ukládá „zákon o vodách“.
ad 6) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.20 hod
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Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 26.9.2011

...................................................
Karel Polenda - starosta

...................................................
Bc. Ivo Jeřábek - místostarosta

ověřovatelé zápisu :

PhDr. Naděžda Choulíková

..................................................

Věra Čepeláková

..................................................

strana 3/celkem 3

