Zápis č. 13 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 11.12.2011

Přítomno :

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

Omluven :

Jednání zahájil starosta K. Polenda v 17.00 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 - V.Čepeláková a PhDr.N.Choulíková. 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.
7.

Územní plán Lesná - opatření obecné povahy
Úhrada nákladů za využívání sběrného dvora Želetava
Ceník za svoz odpadů na rok 2012- příloha č. 1 k Opatření č. 1/2011
Odměna starosty od 1.1.2012
Rozpočtové provizorium na rok 2012
Diskuze
Závěr

ad 1) ZO projednalo a vydává Územní plán Lesná formou opatření obecné povahy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce podle § 54 odst. 2 stavebního zákon:
ověřuje - soulad návrhu Územního plánu Lesná s Politikou územního rozvoje, se
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina a se stanovisky dotčených orgánů a KÚ
Kraje Vysočina
bere na vědomí - sdělení pořizovatele, že k návrhu Územního plánu Lesná nebyly
vzneseny žádné námitky a nebyly řešeny žádné rozpory,
vydává - Územní plán Lesná formou opatření obecné povahy.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/13/2011 bylo schváleno
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ad 2) ZO schválilo hradit náklady za využívání sběrného dvora Želetava občany
Lesné prozatím z rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo hradit náklady za využívání sběrného dvora
Želetava prozatím z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 1 člen /Bc.I.Jeřábek/ Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/13/2011 bylo schváleno
ad 3) ZO projednalo a schválilo výši úhrad za svoz domovního odpadu pro rok 2012
- čtrnáctidenní svoz 1.400,-- Kč za rok, individuální svoz /jednorázová známka/ - 80,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná stanovuje výši úhrad za svoz odpadů pro rok 2012 ve výši
čtrnáctidenní svoz domovního odpadu 1.400,-- Kč za rok
indiviuální svoz domovního odpadu 80,-- Kč za jednorázovou známku.
Vydaný Ceník za svoz a zneškodňování odpadů v obci Lesná pro rok 2012 tvoří
Přílohu č. 1 k Opatření č. 1/2011 - pravidla pro úhradu nákladů za svoz a
zneškodňování odpadů
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/13/2011 bylo schváleno
ad 4) ZO projednalo a schválilo s platností od 1.1.2012 navýšení odměny starostovi
obce na 8.000,-- Kč měsíčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo s platností od 1.1.2012 navýšení odměny za
výkon funkce neuvolněného starosty obce na 8.000,-- Kč měsíčně /v souladu s
Nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev/
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/13/2011 bylo schváleno
ad 5) ZO projednalo a schválilo pravidla rozpočtového provizoria na období od
1.1.2012 do definitivního schválení rozpočtu, a to ve výši příjmů a výdajů stejného období
minulého roku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo pravidla rozpočtového provizoria na období od
1.1.2012 do definitivního schválení rozpočtu, a to ve výši příjmů a výdajů stejného
období minulého roku.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 5/13/2011 bylo schváleno
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ad 6) V diskuzi vystoupila J.Partlová a seznámila zastupitele s činností obecního
úřadu od minulého zasedání. Zmínila se mimo jiné o novém registru práv a povinností, o
změnách hlášení plateb SIPO firmě ESKO-T, o nové povinnosti podávání hlášení o produkci
a nakládání s odpady do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ( “ISPOP“)
vedeného Ministerstvem životního prostředí,

ad 7) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:25 hod
Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 11.12.2011

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

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

ověřovatelé zápisu :
Věra Čepeláková

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

PhDr. Naděžda Choulíková

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