Zápis č. 14 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 8.1.2012
Přítomno :

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

Omluven :

-

Jednání zahájil starosta K. Polenda v 17.00 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 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, 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.
8.
9.
10.
11.
12.

Odstoupení z voleného mandátu člena zastupitelstva
Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Vytvoření pracovního místa v rámci VPP
Zpráva finančního a kontrolního výboru
Rozpočtová opatření za rok 2011
Platby za pronájem kulturního domu
Prováděcí dokumentace orgánů samosprávy obce Lesná - instrukce
pro činnost v případě vzniku mimořádné situace
Investiční kapitálová společnost KB - zrušení podílového listu
Veřejné osvětlení - snížení nákladů
Inventarizace majetku k 31.12.2011
Diskuze
Závěr

ad 1) Starosta informoval ZO, že ke dni 31.12.2011 rezignoval na mandát člena
zastupitelstva obce pan Miroslav Čepelák a zároveň informoval, že dne 29.12.2011
rezignovala na náhradníka do zastupitelstva obce paní Lenka Svobodová. Dalším náhradníkem
v pořadí je Bc. Jan Málek. ZO toto oznámení bere na vědomí.
ad 2) Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích vyzval Bc.
Jana Málka ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že J.Partlová přečetla slib a starosta
vyzval pana Málka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (příloha č. 3 k tomuto
zápisu).
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ad 3) ZO projednalo a schválilo v případě 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 2 pracovních míst v rámci žádosti o
příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti - veřejně prospěšné práce k umístění
uchazečů o zaměstnání a pověřuje starostu jednáním s Úřadem práce v Třebíči .
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdržel se 1 člen /J.Málek/
Usnesení č. 1/14/2012 bylo schváleno.
ad 4) ZO seznámil předseda kontrolního a finančního výboru Ing. R.Vaníček s
výsledkem kontrol - ze zpráv vyplývá, že kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. ZO bere
podané zprávy na vědomí.
ad 5) Starosta seznámil ZO s rozpočtovými opatřeními provedenými v roce 2011.
ZO bere na vědomí.
ad 6) ZO se zabývalo návrhem místostarosty Bc.I.Jeřábka pronajímat kulturní dům
za úplatu.
Návrh usnesení:
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce se řídí § 102 odst. 2
písm. m) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Rozhodnutí v této
záležitosti si vyhradilo ZO.
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo pronajímat kulturní dům /sál, předsálí/ za
úplatu a výši úhrad stanovuje:
- akce pořádané Obcí Lesná a SDH Lesná bezplatně
- občané s trvalým pobytem v obci budou hradit pouze náklady za služby spojené s
výpůjčkou
Pronájem ostatním soukromým osobám
- předsálí 200,-- Kč + náklady za služby spojené s pronájmem
- sál 500,-- Kč + náklady za služby spojené s pronájmem
Pronájem ke komerčnímu využití
- předsálí 500,-- Kč + náklady za služby spojené s pronájmem
- sál 1.000,-- Kč + náklady za služby spojené s pronájmem
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdržel se 1 člen /J.Málek/
Usnesení č. 2/14/2012 bylo schváleno.
ad 7) Místostarosta Bc.I.Jeřábek seznámil ZO s vypracovanou Prováděcí
dokumentací orgánů samosprávy obce Lesná, obsahující instrukce pro činnost v případě
vzniku mimořádné situace.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná souhlasí se zněním vypracované Prováděcí dokumentace
orgánů samosprávy obce Lesná, obsahující instrukce pro činnost v případě vzniku
mimořádné situace
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/14/2012 bylo schváleno.

ad 8) Obec Lesná v roce 2002 investovala 100.000,- Kč ke zhodnocení do
podílového listu /počet vlastněných PL v ks 68.344/ do Investiční kapitálové společnosti
Komerční banky, název fondu - IKS Peněžní trh PLUS, druh fondu - otevřený podílový fond
růstový. Jelikož nedochází k výraznějšímu zhodnocení vložených prostředků /vlastní kapitál
na jeden PL má spíše klesající tendenci/, navrhla J.Partlová ZO jeho zrušení .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo zrušení podílového listu u Investiční kapitálové
společnosti Komerční banky /název fondu - IKS Peněžní trh PLUS, druh fondu otevřený podílový fond růstový/ a převést zůstatek na běžný účet obce vedený u
České spořitelny. Jednáním s Komerční bankou pověřuje místostarostu
Bc.I.Jeřábka.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdržel se 1 člen /J.Málek/
Usnesení č. 4/14/2012 bylo schváleno.
ad 9) ZO se zabývalo návrhem V.Čepelákové na vypínání veřejného osvětlení v
pozdních nočních hodinách z důvodu úspory nákladů na elektřinu a s předloženým návrhem z
důvodu bezpečnosti osob nesouhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná neschválilo vypínání veřejného osvětlení v pozdních
nočních hodinách.
Výsledek hlasování: Pro 6 členů Proti 0 členů Zdržel se 1 člen /J.Málek/
Usnesení č. 5/14/2012 bylo schváleno.
ad 10) Předsedkyně inventarizační komise V.Čepeláková seznámila ZO s výsledky
inventarizace majetku provedené k 31.12.2011.
ZO bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2011
ad 11) V diskuzi nikdo nevystoupil.
ad 12) Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 18:40 hod.
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Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
3) Slib nového člena zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne : 8.1.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
PhDr.Naděžda Choulíková

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

Ing.Radomír Vaníček

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