Zápis č. 22 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 8.12.2012

Přítomno :

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

Omluven :

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 - Bc. J.Málek 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ceník za svoz odpadů na rok 2013- příloha č. 2 k Opatření č. 1/2011
Rozpočtové provizorium na rok 2013
Seznámení s rozpočtovým opatřením v roce 2012 č. 1-9
Odměna starosty od 1.1.2013
Zpráva z kontrol finančního a kontrolního výboru
Stolní kalendáře na rok 2013
Společný dodavatel energií pro obce Moravskobud. mikroregionu
Diecézní charita Brno - žádost o poskytnutí fin. příspěvku na rok 2013
Informace obecního úřadu : Sběrné dvory - nový systém evidence
Diskuze
Závěr

ad 1) ZO projednalo a schválilo výši úhrad za svoz domovního odpadu pro rok 2013čtrnáctidenní svoz 1.400,-- Kč za rok, individuální svoz /jednorázová známka/ - 80,-- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná stanovuje výši úhrad za svoz odpadů pro rok 2012 ve výši
čtrnáctidenní svoz domovního odpadu 1.400,-- Kč za rok
indiviuální svoz domovního odpadu 80,-- Kč za jednorázovou známku.
Vydaný Ceník za svoz a zneškodňování odpadů v obci Lesná pro rok 2013 tvoří
Přílohu č. 2 k Opatření č. 1/2011 - pravidla pro úhradu nákladů za svoz a
zneškodňování odpadů
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/22/2012 bylo schváleno.
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ad 2) ZO projednalo pravidla rozpočtového provizoria na období od 1.1.2013 do
definitivního schválení rozpočtu. V období rozpočtového provizoria bude pro potřeby obce
pořízen výsuvný žebřík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo pravidla rozpočtového provizoria na období od
1.1.2013 do definitivního schválení rozpočtu, a to ve výši příjmů a výdajů stejného
období minulého roku. V období rozpočtového provizoria schválilo zastupitelstvo
obce pořízení výsuvného žebříku ALVE v hodnotě do 8.000,-- Kč .
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/22/2012 bylo schváleno.
ad 3) Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením v roce 2012 č. 1-9 a oznámil,
že konečná úprava rozpočtu bude k 31.12.2012
ZO bere zprávu na vědomí
ad 4) ZO stanovuje poskytnutí odměny starosty s účinností od 1.1.2013 ve výši
4.500,-- Kč měsíčně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná stanovuje s účinností od 1.1.2013 odměnu za výkon
funkce neuvolněného starosty obce ve výši 4.500,-- Kč měsíčně /v souladu s
Nařízením vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev/
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/22/2012 bylo schváleno.
ad 5) Předseda kontrolního výboru a finančního výboru seznámil s výsledky
provedených kontrol. Konstatoval, že nebyly shledány nedostatky.
ZO bere zprávu na vědomí
ad 6) ZO schválilo pořízené kalendáře Moravskobudějovického mikroregionu na rok
2013 poskytnout do jednotlivých domácností zdarma.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo poskytnutí kalendářů Moravskobudějovického
mikroregionu na rok 2013 domácnostem v obci zdarma.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/22/2012 bylo schváleno.
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ad 7) ZO se seznámilo s návrhem na společného dodavatele energií pro obce
mikroreg, který byl jedním z bodů zasedání Moravskobud. mikroregionu dne 6.12.2012 nabídka nákupu elektřiny a zem. plynu na burzovním trhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná zamítlo nabídku společného nákupu energií obcí
Moravskobu. mikroreg. na burzovním trhu..
Výsledek hlasování: Pro 4 členů Proti 0 členů Zdrželi se 1 člen /Partlová/
Usnesení č. 5/22/2012 bylo schváleno.
ad 8) ZO se seznámilo se žádostí Diecézní charity Brno, Oblastní charita Třebíč o
poskytnutí finančního příspěvku na rok 2013. Zastupitelé vyjádřili názor, že obec příspěvek
neposkytne, jsou dostačující příspěvky v rámci Tříkrálové sbírky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná zamítá žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity
Třebíč o poskytnutí příspěvku na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 6/22/2012 bylo schváleno.
ad 9) J.Partlová seznámila ZO s informací firmy ESKO-T Třebíč, že zavádí nový
systém evidence návštěvníků a odpadů na sběrných dvorech pomocí čárových kódů /dosud
identifikační karty pouze obyvatelé obce, kde se nacházel sběrný dvůr/. Je třeba pro firmu
ESKO-t připravit seznam poplatníků a přidělit jim specifický symbol. Po zpracování nechá
firma vyrobit identifikační karty s čárovým kódem, které následně obdrží jednotliví poplatnící.
ZO bere zprávu na vědomí
ad 10) Diskuze - Bc. J.Málek seznámil zastupitele jaké informace se mu dosud
podařilo zjistit ohledně deratizace v obci. J.Partlová seznámila zastupitele s finančními výdaji
a příjmy od začátku roku dosud.
ad 11) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 19:15 hod. s tím, že další termín
zasedání ZO stanovuje na 12.1.2013 v 16:00 /v předsálí kulturního domu/.
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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 : 8.12.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
Bc. Jan Málek

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

Ing. Radomír Vaníček

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