Zápis č. 24 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 10.3.2013
Přítomno :
Omluven :

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

Jednání zahájil starosta K. Polenda v 15.00 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 Ing. R.Vaníček
- 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.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Výběr dodavatele pro internetové připojení knihovny
Rozpočet na rok 2013
Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
Plán druhé fáze „Oprava kulturního domu-II. etapa“
Akce „Čistá Vysočina 2013“
Seznámení s činností obecního úřadu
Oslavy 50. výročí otevření kulturního domu v Lesné
Diskuze
Závěr

ad 1) Ing. R.Vaníček představil nabídky pro připojení veřejného Internetu společností
Telefónica Czech Republic, Jaronet a Gity. ZO projednalo předložené nabídky a
hlasovalo o výběru dodavatele.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná vybralo nabídku společnosti Telefónica Czech Republic
a.s. pro poskytování veřejného Internetu a pověřilo R. Vaníčka technickým
dohledem nad jeho realizací.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/24/2013 bylo schváleno.
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ad 2) ZO projednalo a schválilo předložený rozpočet obce na rok 2013 jako
vyrovnaný - ukazatel rozpočtu paragraf.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo předložený rozpočet obce na rok 2013 jako
vyrovnaný - ukazatel rozpočtu paragraf.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/24/2013 bylo schváleno.
ad 3) ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2015-2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo rozpočtový výhled na roky 2015-2017.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/24/2013 bylo schváleno.
ad 4) ZO projednalo a schválilo plán druhé fáze opravy kulturního domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo předložený plán druhé fáze opravy kulturního
domu.
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 4/24/2013 bylo schváleno.
ad 5) Starosta informoval ZO o opětovně připravované realizaci projektu Krajského
úřadu Kraje Vysočina - Akce „Čistá Vysočina“. Přihlášku na Krajský úřad Kraje
Vysočina podala J.Partlová, která rovněž vyzvedne dodané pytle, vesty a průkazy na
Městském úřadě v Mor. Budějovicích. Dohodnutý termín úklidu - 13.4.2013.
ZO bere na vědomí.
ad 5) Starosta informoval ZO o konání valné hromady „Skládka TKO“. Byla
vyhlášena ze strany Katastrálního úřadu v Mor. Budějovicích částečná revize katastru
nemovitostí, která bude zahájena dne 6.5.2013 a potrvá přibližně do 28.2.2014. ZO bylo
seznámeno se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce 2012. Informoval ZO o
plánovaném výjezdním zasedání Moravskobudějovického mikroregionu, které se tento rok
uskuteční 26.-27.4. s exkurzí do JE Dukovany a noclehem ve firmě Salleko – Rouchovany.
Starosta informoval ZO i o změně systému plateb obcím za školní docházku.
ZO beze na vědomí.
ad 6) Starosta předložil ZO návrh termínu na uspořádání oslav 50.výročí otevření
kulturního domu v Lesné na 10.8.2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná projednalo a schválilo uspořádání oslav k výročí otevření
KD Lesná - termín 10.8.2013
Výsledek hlasování: Pro 5 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 6/24/2013 bylo schváleno.
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ad 7) V diskuzi seznámil Bc. I.Jeřábek s průběhem odvodnění luk sousedících
s rybníkem.
ad 8) Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 17:00 hod.

Přílohy zápisu :
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 10.3.2013

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

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

ověřovatelé zápisu :

Věra Čepeláková

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

PhDr. N.Choulíková

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