Zápis č. 19 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 10.6.2012

Přítomni :
Omluven :

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

Hosté:

p. Píša

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 Bc. I. Jeřábek
- seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
- navrhl ověřovatele zápisu – V. Čepeláková a Bc. J. Málek. Vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů.
Pro 4 členové 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 4 členové Proti 0 členů Zdržel se 0 členů
Program :

1.
2.
3.
4.
5.

Ořez šeříku u čekárny
Zasklení čekárny
Setkání rodáků 2012 – řešení programu oslav
Diskuze
Závěr

ad 1) ZO projednalo a vzalo na vědomí provedení ořezu šeříkových keřů u
autobusové čekárny – bez usnesení.
ad 2) ZO projednalo a vzalo na vědomí provedení zasklení autobusové zastávky –
bez usnesení.
ad 3) ZO řešilo program a organizaci oslav 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, které se bude konat 25.8.2012.
ad 4) V diskuzi nikdo nevystoupil.
ad 5) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 20:00 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 : 10.6.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
V. Čepeláková

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

Bc. J. Málek

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