Zápis č. 20 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 1.7.2012
Přítomno :
Omluven :

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

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, V.Čepeláková. 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.
Příspěvek Mikroregionu Podhůří Mařenky - výstavba rozhledny na Mařence
2.
Zpráva z kontrol finančního a kontrolního výboru
3.
Výmalba přízemí kulturního domu - výběr malířské firmy
4.
Setkání rodáků - přípravné práce
5.
Diskuze
6.
Závěr
ad 1) Výstavba rozhledny na Mařence je financována z dotací, úvěru, příspěvku obcí
a darů občanů a firem. Na obec se obrátil s prosbou o příspěvek předseda Mikroregionu
Podhůří Mařenky Josef Herbych a místopředseda Arnošt Urbánek. Ze strany obce Lesná je
navrhován příspěvek na tuto akci ve výši 20.000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím daru na výstavbu rozhledny na Mařence ve výši
20.000,-Kč
a
pověřuje
starostu
podpisem
darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdržel se 0 člen
Usnesení č. 1/20/2012 bylo schváleno.
ad 2) ZO seznámil předseda kontrolního a finančního výboru Ing. R.Vaníček s
výsledkem kontrol - ze zpráv vyplývá, že kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. ZO bere
podané zprávy na vědomí.
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ad 3) ZO projednalo došlé nabídky na realizaci výmalby kulturního domu - sál,
předsálí.. Jako nejvhodnější se jeví nabídka p. Andrey Svobodové - Malby nátěry Andy,
Heraltice. ZO se sejde s malířkou v kulturním domě k výběru jednotlivých odstínů barev v
neděli 8.7.2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo zadat výmalbu kulturního domu - sál, předsálí
p. Andree Svobodové - Malby nátěry Andy, Heraltice. Na nákup materiálu jí bude
poskytnuta záloha ve výši 10.000,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4 členi Proti 0 členů Zdržel se 1 člen /Bc.I.Jeřábek/
Usnesení č. 2/20/2012 bylo schváleno.
ad 4) ZO se zabývalo dalším projednáním příprav setkání rodáků 25.8.2012 seznamem hostů z řad starostů okolních obcí, zástupců hasičů, Moravskobudějovického
mikroregionu, kteří budou na setkání pozváni.
ad 5) V diskuzi nikdo nevystoupil.
ad 6) Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 20:40 hod.
Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 1.7.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
PhDr.Naděžda Choulíková

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

Věra Čepeláková

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