Zápis č. 12 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 6.11.2011

Přítomno :
Omluven :

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

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 - Ing.R.Vaníček 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. Místní program obnovy vesnice - výhledový plán
2. Darovací smlouva - Moravskobudějovický mikroregion
3. Sběrný dvůr Želetava
4. Silvestr 2011 - setkání občanů u kapličky
5. Diskuze
6. Závěr

ad 1) ZO projednalo a schválilo místní program obnovy vesnice - výhledový plán na
rok 2012 a 2013. Pro rok 2012 - opravu elektroinstalace kulturního domu - přízemí - I. etapa.
Pro rok 2013 - opravu elektroinstalace kulturního domu - I. patro - II. etapa. Na tyto akce
bude obec žádat dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo místní program obnovy vesnice - výhledový plán
na rok 2012 - 2013.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/12/2011 bylo schváleno.

strana 1/celkem 3

ad 2) Starosta seznámil ZO s uzavřením Darovací smlouvy ze dne 5.10.2011 mezi
Obcí Lesná /obdarovaný/ a Moravskobudějovickým mikroregionem /dárce/ na částku
40.000,-- Kč a s provedením rozpočtového opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy ze dne
5.10.2011 mezi Obcí Lesná /obdarovaný/ a Moravskobudějovickým mikroregionem
/dárce/ na částku 40.000,-- Kč a podle dohody s Moravskobudějovickým
mikroregionem bylo provedeno rozpočtové opatření.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/12/2011 bylo schváleno.
ad 3) Jelikož jsou známy konkrétní podmínky a výše finanční spoluúčasti za
využívání sběrného dvora v Želetavě ZO projednalo a schválilo nadále pokračovat ve
využívání sběrného dvora občany obce Lesná a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi
Obcí Lesná a firmou ESKO-T s.r.o. Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo nadále využívání sběrného dvora v Želetavě
občany obce Lesná a pověřuje starostu uzavřením smlouvy mezi Obcí Lesná a
firmou ESKO-T s.r.o. Třebíč.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/12/2011 bylo schváleno.
ad 4) ZO schválilo vyčlenit na tradiční silvestrovské setkání u kapličky z rozpočtu
obce částku cca 5.000,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje vyčlenit na tradiční silvestrovské setkání u
kapličky z rozpočtu obce částku cca 5.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 členové Proti 1 člen /Partlová/ Zdrželi se 1 člen
/Ing. Vaníček/
Usnesení č. 4/12/2011 bylo schváleno.
ad 5) V diskuzi seznámila J.Partlová zastupitele s činností obecního úřadu od
posledního zasedání
Byl zaslán dopis předsedovi vlády RNDr. Petru Nečasovi se žádostí o podporu změny
finacování samospráv /podpoře změny zákona o rozpočtovém určení daní/, tak, aby se snížil
diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele malých obcí a obyvatele větších měst.
V září 2011 došlo k realizaci zřízení Technologického centra ORP Moravské
Budějovice, které bude kromě jiného sloužit naší obci /smlouva uzavřena v roce 2009/ jako
komunikační uzel infrastruktury veřejné správy /k hostování spisové služby, jako uložiště dat,
centrální registry, atpod./.
Seznámila ZO se současným stavem financování připojení internetu v knihovně. Další
financování internetu v knihovnách, které máme bezplatně v rámci dotace projektu PIK,
financovaného od roku 2005 ministerstvem informatiky, posléze ministerstvem vnitra a v
současnosti ministerstvem kultury je pro další cca 2 roky /od 27.3.2012/v jednání.
pravděpodobně se bude jednat o satelitní připojení knihoven v rámci PIK.
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ad 6) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20.05 hod.

Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 6.11.2011

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

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

ověřovatelé zápisu :

Ing. Radomír Vaníček

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

Věra Čepeláková

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