Zápis č. 23 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 12.1.2013
Přítomno :

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

Omluven :
Hosté :

Jednání zahájil starosta K. Polenda v 16.00 hodin v předsálí kulturního domu
- 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 7 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 7 členů
proti 0 členů zdržel se 0 členů
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POVV 2013 - dotace
Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2012
Vytvoření pracovního místa v rámci VPP
Seznámení s činností obecního úřadu - zřízení účtu u ČNB
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 v roce 2012
Diskuze
Závěr

ad 1) ZO řešilo žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova Vysočiny pro
rok 2013, kdy je plánováno provést opravu elektroinstalace zbývající části kulturního domu chodba, kancelář, klubovna a knihovna, včetně výmalby prostor. Jelikož předběžnou kalkulací
nebude docíleno využití maximální části poskytované dotace, byl přednesen návrh na
provedení opravy sociálního zařízení navazujícího na sál kult. domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova Vysočiny pro rok 2013 - Oprava kulturního domu - II. etapa, kdy
bude proveden zbytek opravy elektroinstalace v kult. domě /chodba, kancelář,
klubovna, knihovna/ s následnou výmalbou prostor a v rámci čerpání maximální
výše bude provedena oprava sociálního zařízení navazujícího na sál kulturního
domu. Žádost zpracuje a podá na ORP Mor.Budějovice J.Partlová do 31.1.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/23/2013 bylo schváleno.
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ad 2) Předsedkyně inventarizační komise J.Partlová seznámila ZO s výsledky
inventarizace majetku provedené k 31.12.2012.
ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2012
ad 3) ZO projednalo a schválilo v rámci poskytování dotací z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost žádat Úřad práce v Třebíči o příspěvek na vytvoření pracovní
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo vytvoření 1 pracovního místa v rámci žádosti o
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce k umístění
uchazečů o zaměstnání Žádost s potřebnými doklady podá na Úřad práce v Třebíči referát trhu práce J.Partlová tak, aby pracovní místo bylo vytvořeno od 1.3.2013.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdržel se 0 členů
Usnesení č. 2/23/2013 bylo schváleno.
ad 4) ZO seznámila J.Partlová s činností obecního úřadu od posledního zasedání.
Vyzdvihla hlavně povinnost obcí spojených s nabytím účinnosti některých předpisů od
1.1.2013, především se schválenou novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech /jedná se o zákon č. 501/2012 Sb./ - jedná se o povinnost obcí i dobrovolných
svazků obcí zřídit účet u ČNB, který bude sloužit pro příjem dotací ze státního rozpočtu,
státních fondů, Národního fondu /např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na volby
apod, výnosů daní/. Poslední zmiňované výnosy daní je možno poukazovat na stávající účet
obce. Obec Lesná této možnosti využije a bude odeslán dopis s informací na Ministerstvo
financí a Finanční úřad pro Kraj Vysočina. Potřebné kroky se zřízením účtu zařídí Bc. I.
Jeřábek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná souhlasí, aby výnosy daní byly poukazovány na stávající
účet obce vedený u České spořitelny. Informaci pro Ministerstvo financí a Finanční
úřad Kraje Vysočina neodkladně zpracuje a odešle J.Partlová, potřebné kroky se
zřízením účtu provede Bc.I.Jeřábek.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/23/2013 bylo schváleno.
ad 5) Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 10 za rok 2012
ZO bere zprávu na vědomí.
ad 6) V diskuzi seznámila zastupitele J.Partlová s výsledkem II.kola volby prezidenta
ČR v obci.
ad 7) Starosta ukončil jednání zastupitelstva ve 18:00 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 : 12.01.2013

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

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

ověřovatelé zápisu :

PhDr. Naděžda Choulíková

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

Ing. Radomír Vaníček

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