Zápis č. 18 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 13.5.2012
Přítomno :
Omluven :

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

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 Ing.R.Vaníček. Vyzval k hlasování o
schválení ověřovatelů.
Pro 5 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 5 členů
Proti 0 členů Zdržel se 0 členů
Program :

1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. JMP/Lesná u Ž/01-2/12
k pozemku p.č. 603/1 v k.ú. Lesná u Želetavy
2. Setkání rodáků 2012 - změna termínu
3. Kulturní dům - obklady zdí v předsálí a chodbě k WC
4. Opravy vybavení hřiště
5. Diskuze
6. Závěr

ad 1) ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k
pozemku ve vlastnictví obce - parc. č. 603/1, zapsaného na LV č. 10001 pro k.ú. Lesná u
Želetavy pro oprávněného JMP Net, s.r.o, se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, jenž je
vlastníkem plynárenského zařízení Prodloužení STL plynovodu Lesná u Želetavy, číslo stavby
35961, které je uloženo v povinném pozemku v celkové délce 35,17 m. Povinný - Obec Lesná
zřizuje ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku věcné břemeno spočívající v právu
zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
Věcné břemeno se zřizuje úplatně /352,-- Kč/ na dobu neurčitou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. JMP/Lesná u Ž/01-2/12 k pozemku ve vlastnictví obce- p.č.
603/1 v k.ú. Lesná u Želetavy pro oprávněného JMP Net, s.r.o. se sídlem Brno,
Plynárenská 499/1, jenž je vlastníkem plynárenského zařízení Prodloužení STL
plynovodu Lesná u Želetavy. ZO pověřuje starostu K.Polendu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/18/2012 bylo schváleno.
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ad 2) ZO projednalo a schválilo nový termín uspořádání setkání rodáků při
příležitosti připomenutí si 65.výročí od přejmenování obce Valdorf na obec Lesnou a uplynutí
70 let od založení hasičského sboru v obci. Předběžný termín oslav byl usnesením č. 2/17/2012
z 15.4.2012 stanoven na 8. září 2012, tento se ukázal jako nevyhovující a nový termín byl
stanoven na 25.8.2012. Bylo dohodnuto zajistit krátkou kulturní vložku - vystoupení
některého pěveckého sboru z okolí. Starosta pro nevyhovující termín zatím nezrealizoval.
Zpracování pozvánek zajistí Bc.J.Málek. Další podrobnosti realizace budou dohodnuty na
dalším zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nový termín realizace setkání rodáků při příležitosti uplynutí 65 let od přejmenování obce a 70. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů v obci na 25.8.2012, čímž se ruší usnesení č. 2/17/2012.
Zpracováním pozvánek pověřuje Bc. J.Málka.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/18/2012 bylo schváleno.
ad 3) J.Partlová navrhla ZO před plánovanou výmalbou přízemí kulturního domu
provést v předsálí a chodbě k WC odstranění starých obkladových pásků zdí u podlah a
provést obložení novými, neboť staré jsou nevyhovující a mnohde chybí. ZO s realizací
souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo odstranění nevyhovujících obkladových pásků zdí u
podlahy v předsálí a chodbě k WC a nahrazením novými obklady. Vzorky obkladů k
výběru zajistí J.Partlová, obkladače a malíře Ing.R.Vaníček.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/18/2012 bylo schváleno.
ad 4) ZO projednalo a schválilo provést z důvodu bezpečnosti dětí nutnou
rekonstrukci podlahy kolotoče a drobné údržbářské práce na vybavení hřiště.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo provést rekonstrukci podlahy kolotoče a drobné
údržbářské práce na vybavení dětského hřiště. Realizaci zajistí starosta K.Polenda.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/18/2012 bylo schváleno.
ad 4) V diskuzi nikdo nevystoupil.
ad 5) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:40 hod.

strana 2/celkem 3

Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 13.5.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
PhDr. Naděžda Choulíková

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

Ing. Radomír Vaníček

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