Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Lesná
konaného dne 23. března 2014
Přítomni: Karel Polenda, Bc. Ivo Jeřábek, Bc. Jan Málek, Věra Čepeláková,
PhDr. Naděžda Choulíková, Ing. Radomír Vaníček, MBA
Nepřítomni: Jana Partlová
Jednání zahájil starosta Karel Polenda v 17:00 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 - PhDr. Naděžda Choulíková, Ing. Radomír Vaníček,
MBA
Starosta vyzval k hlasování o schválení ověřovatelů:
Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 0 členů
Starosta přečetl navržený program jednání:
Návrh programu:
1) Zahájení
2) Rozpočet obce na rok 2014
3) Informace o podaných žádostech o dotace
4) Různé, diskuse
5) Závěr
Pak vyzval k hlasování o schválení programu:
Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdržel se: 0 členů

K bodu programu č.1 – Zahájení
Viz výše.
K bodu programu č. 2 – Rozpočet obce na rok 2014
Návrh rozpočtu obce Lesná na rok 2014 byl schválen jako vyrovnaný – závazný
ukazatel paragraf.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo rozpočet obce Lesná na rok 2014 jako vyrovnaný
– závazný ukazatel paragraf.

Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 1/30/2014 bylo schváleno.
K bodu programu č. 3 - Informace o podaných žádostech o dotace
Místostarosta Bc. Ivo Jeřábek podal informace o průběhu získávání dotací:
Dotace na akci „Revitalizace rybníka“ nebyla v 1. kole schválena a bylo nutné dořešit
uložení sedimentu. Toto dořešil místostarosta obce s městysem Želetava s možností
uložení sedimentu v k.ú. Bítovánky. Na dotace je vyhlášeno 2. kolo, ve kterém bude
opětovně žádáno.
Rozhodnutí o získání dotací na akce „Revitalizace rybníka“ a „Oprava sakrálních
staveb“ by měla být známa v průběhu května 2014.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
K bodu programu č. 4 – Různé, diskuse
Starosta informuje, že spol. LESY Sláma s.r.o. provedla na těžbu a výkup dřeva
v obecním lese. Dále pan Sláma zpracuje projekt na zalesnění a požádá o dotace.
Po těžbě zbylo v lese chvojí, proto bude vyhlášeno, zda o ně občané mají zájem.
Dle počtu zájemců bude chvojí zdarma rozděleno.
Starosta podal informace z Valné hromady svazku obcí "Skládka TKO". Zastupitelstvo
bere na vědomí.
Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku kontroly
hospodaření Svazku TKO za rok 2013 a dále návrh rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Starosta přednesl možný seznam uchazečů o zaměstnání, kteří by mohli být na obci
zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací. Někteří z nich byli zastupitelstvem
vytipováni a vedení obce s nimi bude dále jednat.
Místostarosta informoval, že dne 24.05.2014 povede přes obec Lesnou cyklistický
závod McRAI CUP 2014.
Místostarosta informoval, že SDH Lesná se jako každoročně přihlásil do akce Čistá
Vysočina. Brigáda na úklid okolí silnic směrem na Předín i Želetavu se uskuteční
dne 05.04.2014. Svolaná brigáda bude též využita k úklidu okolí kulturního domu
– úklid polámaných větví po zimě.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na zakoupení programu pro elektronickou
evidenci obyvatel od spol. TRIADA.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje zakoupení programu pro elektronickou evidenci
obyvatel od spol. TRIADA.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 2/30/2014 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce projednalo doručenou výzvu hnutí „Starostové a nezávislí“
o humanitární peněžitou pomoc Ukrajině.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná zamítá výzvu hnutí „Starostové a nezávislí“ o humanitární
peněžitou pomoc Ukrajině.
Výsledek hlasování: Pro: 6 členů, proti: 0 členů, zdrželi se: 0 členů.
Usnesení č. 3/30/2014 bylo schváleno.
K bodu programu č. 7 – Závěr
Starosta ukončil schůzi v 19:00 hod.
Přílohy zápisu :
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne : 29.03.2014

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

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

Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Naděžda Choulíková

…………………..……………

Ing. Radomír Vaníček, MBA

…………………..…………..

