Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Lesná
konané dne 11. ledna 2014
Přítomni: Karel Polenda, Bc. Ivo Jeřábek, Bc. Jan Málek, Věra Čepeláková,
PhDr. Naděžda Choulíková
Nepřítomni: Jana Partlová, Ing. Radomír Vaníček, MBA
Jednání zahájil starosta Karel Polenda v 15:30 hodin - 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 - Bc. Jan Málek, Věra Čepeláková
Starosta vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů:
Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 0 členů
Starosta přečetl navržený program jednání:
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Rozpočet na rok 2014 – přípravy a projednání
3) Program obnovy venkova Vysočiny 2014
4) Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2013
5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 z roku 2013
6) Různé, diskuse
7) Závěr
Pak vyzval k hlasování o schválení programu:
Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 0 členů

K bodu programu č.1 – Zahájení
Viz výše.
K bodu programu č. 2 – Rozpočet na rok 2014 – přípravy a projednání
Zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2014.
K bodu programu č. 3 - Program obnovy venkova Vysočiny 2014
Byly projednány návrhy na možné akce obce v letošním roce v souvislosti s čerpáním
dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny. Navržené akce: realizace dětského

hřiště (informace na www.jmdemicarr.cz, www.mukov.eu, www.hristehras.cz), oprava
budovy hasičárny (předloženy cenové nabídky na výměnu oken a dveří a výměnu
vrat), oprava střechy na kulturním domě. Možnosti byly prodiskutovány a byla
vybrána akce „Oprava střechy na kulturním domě – I.etapa“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova Vysočiny pro rok 2014 - Oprava střechy na kulturním domě –
I.etapa. Žádost zpracuje a podá na MěÚ Mor.Budějovice Ing. Hana Málková.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 1/29/2014 bylo schváleno.
K bodu programu č. 4 - Zpráva o inventarizaci majetku k 31.12.2013
Předsedkyně inventarizační komise PhDr. Naděžda Choulíková seznámila ZO
s výsledky inventarizace majetku provedené k 31.12.2013.
ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2013
K bodu programu č. 5 - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 v roce 2013
Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 7 za rok 2013.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
K bodu programu č. 6 – Různé, diskuse
Byla předložena nabídka spol. LESY Sláma s.r.o. na těžbu a výkup dřeva
v obecním lese.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje vytěžení zbylé části vyměřeného obecního lesa
a jeho následné zalesnění. Práce provede spol. LESY Sláma s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 2/29/2014 bylo schváleno.
ZO projednalo a schválilo výši úhrad za svoz domovního odpadu pro rok 2014 čtrnáctidenní svoz - 1.400,- Kč/rok (celoroční červená známka), individuální svoz 80,- Kč/svoz (jednorázová zelená známka).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná stanovuje úhrady za svoz odpadů pro rok 2014 ve výši:
- čtrnáctidenní svoz domovního odpadu (červená známka) - 1.400,- Kč/rok
- individuální svoz domovního odpadu (zelená známka) - 80,- Kč za jednorázovou
známku (zelená).
Vydaný Ceník za svoz a zneškodňování odpadů v obci Lesná pro rok 2014 tvoří
přílohu 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. 3/29/2014 bylo schváleno.

Bc. Jeřábek seznámil zastupitele se situací ohledně dotací na opravu sakrálních
staveb – projekt je zpracován a v nejbližší je možné podat žádost o dotace. Dále
byly diskutovány další možnosti využití dotací na opravu podlahy v kulturním
domě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje podání žádosti o dotace na opravu sakrálních
staveb. Projekt zpracoval Ing. Miroslav Bém. Zpracování a podání žádosti zajistí
ve spolupráci s Ing. Bémem paní Věra Bartuňková.
Výsledek hlasování: Pro: 5 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 4/29/2014 bylo schváleno.
Ing. Málková informovala zastupitele o možných dotacích, např. na opravu
kulturních památek a vybavení dětských hřišť.
Starosta předložil zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v teritoriu Obecního
úřadu Lesná v roce 2013 – byl šetřen 1x majetkový přestupek dle zákona
č. 200/1990 Sb., nebyl šetřen žádný trestný čin dle trestního zákona, nebyly šetřeny
přestupky ani trestné činy na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.

K bodu programu č. 7 – Závěr
Starosta ukončil schůzi v 17:30 hod.
Přílohy zápisu :
1) Prezenční listina
2) Cenová nabídka spol. LESY Sláma s.r.o.
3) Zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci

Zápis byl vyhotoven dne : 13.01.2014

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

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

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Jan Málek

…………………..……………

Věra Čepeláková

…………………..…………..

