Zápis č. 21 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 14.10.2012
Přítomno :

6 členů ZO - V.Čepeláková, PhDr. N.Choulíková, Bc. I.Jeřábek, J.Partlová,
K.Polenda, Ing. R.Vaníček
Omluven :
Bc.J.Málek
Veřejnost :
Ladislav 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 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 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.
8.
9.
10.

Ladislav Píša - projednání nabídky k odkoupení areálu kravína
Pořízení výsuvného žebříku
Plošná deratizace v obci
Rozbory vod - studna č.p. 10 a 54, rybník, kanalizace , silážní jímka
Prezentace obce v encyklopedii Česká republika-města a obce
Prodloužení dohody s Úřadem práce na vytvoření míst na VPP
Odbahnění rybníka - možnost čerpání dotací
Informace z činnosti obecního úřadu
Diskuze
Závěr

ad 1) ZO projednalo návrh Ladislava Píši, majitele areálu kravína, jenž jej nabídl obci k
odkoupení - odhad 4.200.000,-- Kč jako skladovací plochu pro potřeby obce. ZO s odkoupením
nesouhlasí, neboť koupě by byla nad rámec finančních možností obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná projednalo a zamítlo odkoupení areálu kravína od majitele p.
Ladislava Píši.
Výsledek hlasování: Pro 0 členů Proti 6 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/21/2012 bylo schváleno.

ad 2)

ZO schválilo nákup výsuvného žebříku pro potřeby obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo nákup výsuvného žebříku pro potřeby obce. Nabídky
zajistí Bc. Ivo Jeřábek a PhDr. Naděžda Choulíková.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/21/2012 bylo schváleno.
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ad 3) Jelikož je v obci značný výskyt hlodavců ZO schválilo provést plošnou deratizaci v
obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo provést plošnou deratizaci hlodavců v obci. Nabídky zajistí
Bc. Jan Málek.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/21/2012 bylo schváleno.
ad 4) ZO projednalo a schválilo návrh PhDr. Naděždy Choulíkové provést rozbory vod studna čp. 54 a 10, rybník, kanalizace, silážní jímka z důvodů výskytu bakterie E-coli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo provést provést rozbory vod - studna u kulturního domu č.p.
54, u č.p. 10, rybník, kanalizace, silážní jímka. Zajistí PhDr. Naděžda Choulíková.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/21/2012 bylo schváleno.

ad 5) Jana Partlová předložila ZO k vyjádření žádost vydavatelství Proxima Bohemia z
Rožnova pod Radhoštěm, které připravuje k vydání encyklopedii s názvem Česká republika-města a
obce - kniha bude obsahovat prezentace všech obcí a měst naší republiky a vyjde v průběhu roku
2013. Text 1/6 strany A4 je zdarma. Text 1/3 strany A4 (15 řádků textu + 1 fotografie+znak) - cena
2.000,-- Kč + DPH. Text 1/2 strany A4 (20 řádků textu+2 fotografie+znak) - cena 4.000,-- Kč +
DPH. 1strana A4 (45 řádků textu+4fotografie+znak) - cena 10.000,-- Kč + DPH. ZO vybralo 2
varianty - 1/6 strany A4 zdarma a 1/3 strany A4 v ceně 2.000,-- Kč bez DPH. Předběžná cena
publikace je 1.200,-- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo prezentaci obce v připravované encyklopedii Česká
republika-města a obce v rozsahu - text 1/3 strany A4 (15 řádků textu+1 fotografie) - cena
2.000,-- Kč + DPH + předběžná cena encyklopedie 1.200,-- Kč. Objednávku a jednání s
firmou Proxima Bohemia zajistí J.Partlová.
Výsledek hlasování: Pro 4 členi Proti 2 členi /Ing.R.Vaníček, J.Partlová/ Zdrželi se 0
členů
Usnesení č. 5/21/2012 bylo schváleno.

ad 6) ZO souhlasí s prodloužením dohody č. JTR-V-2/2012 na vytvoření míst v rámci VPP
o 3 měsíce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením dohody č. JTR-V-2/2012 na vytvoření míst v
rámci VPP o 3 měsíce.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 6/21/2012 bylo schváleno.
ad 7) ZO jednalo o případné možnosti čerpání dotace na odbahnění rybníka p.č. 425 z
důvodů vysokého zaplevelení. Předběžně zjistí Bc. Ivo Jeřábek. Bude řešeno na některém z příštích
zasedáních ZO.
ad 8) Jana Partlová seznámila ZO s činností obecního úřadu. K dotazu zastupitelů ohledně
nákladů na setkání rodáku sdělila, že náklady činily cca 26.000,-- Kč. Informovala ZO, že se jí po
dlouhém jednání s insolvenčním správcem firmy ADAGRO /zajišťující odbahnění rybníka v obci v
letech 2002-2003/ podařilo zajistit vyjádření, že tato firma neuplatňuje pohledávku vůči obci za
neposkytnutý nedoplatek faktury kvůli nedodělkům na tomto díle, tak aby v účetnictví obce
nefiguroval neuhrazený závazek. Informovala o možnosti čerpat dotaci z MAS Moravskobudějovicko
na obnovu střechy na budově č.p. 10, kdy dotace činí cca 80 % a 20% by bylo pokryto z obecního
rozpočtu.
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ad 9) V diskuzi vystoupil pan Ladislav Píša s kritikou ohledně odkládání odpadů občany
obce na jeho pozemku /u kravína/ a doporučením pracovníkům obce, aby v tomto ohledu sjednali
nápravu.
ad 10) Starosta poděkoval za účast a ukončil jednání ve 20:30 hodin.

Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 14.10.2012

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

.

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

ověřovatelé zápisu :
PhDr. Naděžda Choulíková

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

Ing. Radomír Vaníček

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