Zápis č. 15 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 5.2.2012
Přítomno :
Omluven :

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

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 - PhDr.N.Choulíková, 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. Výběr dodavatele na akci „Oprava elektroinstalace KD - přízemí“
2. Prodej cenných papírů - IKS Komerční banky - Peněžní trh PLUS
3. Diskuze
4. Závěr

ad 1) ZO projednalo 3 podané nabídky na realizaci akce „Oprava elektroinstalace
kulturního domu - přízemí. Jako dodavatele díla vybralo firmu Elektroslužba Čestmír Tišl,
Studénky 29, Brtnice. Cena díla činí 272.633,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo dodavatele akce „Oprava elektroinstalace
kulturního domu - přízemí“, kterým je firma Elektroslužba Čestmír Tišl, Studénky
29, Brtnice. Cena díla je stanovena na 272.633,-- Kč. ZO pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/15/2012 bylo schváleno.
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ad 2) ZO na svém zasedání 8.1.2012 pod č. usnesení 6/14/2012 schválilo zrušení
podílového listu /jeho prodej/ u Investiční kapitálové společnosti Komerční banky /název
fondu - IKS Peněžní trh PLUS, druh fondu - otevřený podílový fond růstový. Jednáním s
Komerční bankou pověřen místostarosta Bc. I.Jeřábek.
Místostarosta seznámil ZO s výsledkem jednání. Výše odkupu podílového listu činí
105.494,03 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo prodej podílového listu u Investiční kapitálové
společnosti Komerční banky /název fondu - IKS Peněžní trh PLUS, druh fondu otevřený podílový fond růstový/ - jmenovitá hodnota PL 68334 za 105.494,03 Kč a
pověřuje starostu obce podáním žádosti o odkup.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/15/2012 bylo schváleno.
ad 3) V diskuzi seznámila J.Partlová ZO s činností obecního úřadu od posledního
zasedání.
ad 4) Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 18:15 hod.
Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 5.2.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
PhDr. Naděžda Choulíková

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

Ing. Radomír Vaníček

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