Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Lesná
konané dne 03. listopadu 2013
Přítomni: Karel Polenda, Bc. Ivo Jeřábek, Bc. Jan Málek, Věra Čepeláková,
Ing. Radomír Vaníček, MBA, PhDr. Naděžda Choulíková
Nepřítomni: Jana Pártlová
Jednání zahájil starosta Karel 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 Ing. Hana Málková
(administrativní pracovnice obce)
- seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
námitky.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
- návrh na ověřovatele zápisu - PhDr. Naděžda Choulíková, Věra Čepeláková.
Starosta vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů:
Pro: 6 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Revitalizace rybníka - projektová dokumentace a možnost získání dotací
3) Oprava kulturního domu - projektová dokumentace a možnost získání dotací
4) Oprava sakrálních staveb - projektová dokumentace a možnost získání dotací
5) Zpráva o možnostech dodávky elektřiny pro obec
6) Žádost o příspěvek Nemocnic Třebíč
7) Různé, diskuse
8) Závěr
Starosta přečetl navržený program jednání.
K bodu programu č.1 – Zahájení
Viz výše.
K bodu programu č. 2 - Odbahnění rybníka – projektová dokumentace
a možnost získání dotací
Místostarosta informoval přítomné o průběhu jednání s firmou KOINVEST, s.r.o.,
Ing. Blahoslav Kopeček, Třebíč. Tato společnost vypracovává obci projektovou
dokumentaci a v případě vyhlášení dotací bude tyto dotace vyřizovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
K bodu programu č. 3 - Oprava kulturního domu - projektová dokumentace
a možnost získání dotací
Místostarosta informoval přítomné, že na akci „Oprava kulturního domu (střecha,

odvlhčení středové zdi, nové vchodové dveře, podlaha v tanečním sále)“ je
zpracováván projekt a je připraven první návrh projektu a rozpočet. V současné době
zajišťuje zpracovatel projektu Ing. Bém příslušná vyjádření dotčených orgánů státní
správy. V případě vyhlášení dotací bude o tyto žádáno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
K bodu programu č. 4 – Oprava sakrálních staveb - projektová dokumentace
a možnost získání dotací
Jednalo by se o opravu kapličky na návsi a dvou křížů. Zpracování projektu, rozpočtu
a vyřízení dotací by zajistil Ing. Miroslav Bém.
Návrh usnesení č. 1/27/2013:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 Realizaci akce „Oprava sakrálních staveb“ (v případě získání dotací)
 Ing. Miroslava Béma pro zpracování projektu a zpracování žádosti
o získání dotace.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi: se 0 členů
Usnesení č. 1/27/2013 bylo schváleno.
K bodu programu č. 5 – Zpráva o možnostech dodávky elektřiny pro obec
Místostarosta obce informoval o výsledcích semináře o dodávkách elektřiny pro obec.
Dále informoval, že jedná se spol. E.ON Energie, a.s., která je dodavatelem elektřiny
pro obec Lesná o bezplatném zpracování pasportu veřejného osvětlení obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
K bodu programu č. 6 – Žádost o příspěvek Nemocnic Třebíč
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace žádá o sponzorský dar na koupi
ultrazvukového přístroje pro ortopedickou ambulanci. Předpokládaná cena přístroje
činí 720.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 2/27/2013:
Zastupitelstvo obce projednalo a prozatím odkládá:
 Poskytnutí sponzorského daru Nemocnici
organizace.

Třebíč,

příspěvková

Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi: se 0 členů
Usnesení č. 2/27/2013 bylo schváleno.
K bodu programu č. 7 – Různé, diskuse
 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Obcí Lesná a Městem
Moravské Budějovice ze dne 19.01.2006:
Na obec byl doručen návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi
obcí Lesná a Městem Moravské Budějovice. Dle tohoto dodatku poskytne obec
Lesná ze svého rozpočtu městu Moravské Budějovice úhradu nákladů ve výši
1.000,- Kč za každý oznámený přestupek. Dle stávající smlouvy jsou stejnou

částkou hrazeny pouze projednávané přestupky.
Návrh usnesení č. 3/27/2013:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Obcí Lesná Městem
Moravské Budějovice.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi: se 0 členů
Usnesení č. 3/27/2013 bylo schváleno.
 Žádost Základní školy a Mateřské školy Předín:
Na obec byla doručena žádost Základní školy a Mateřské školy Předín ze dne
22.10.2013 o sponzorský dar na zakoupení vánočních dárků pro děti. Návrh
zastupitelů činí sponzorský dar ve výši 1.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 4/27/2013:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
 Sponzorský dar Základní škole a Mateřské škole Předín ve výši 1.000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdrželi: Bc. Ivo Jeřábek
Usnesení č. 4/27/2013 bylo schváleno.
K bodu programu č. 8 - Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19:30 hod.
Přílohy zápisu :
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 10.11.2013

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

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

Ověřovatel zápisu:
PhDr. Naděžda Choulíková

…………………..……………

Věra Čepeláková

………………………………..

