Zápis č. 16 z jednání Zastupitelstva obce Lesná,
konaného dne 11.3.2012
Přítomno :
Omluven :

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

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. Rozpočet na rok 2012
2. Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zpráva o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
3. Akce „Čistá Vysočina 2012“
4. Diskuze
5. Závěr

ad 1) ZO projednalo a schválilo předložený rozpočet obce na rok 2012 jako
vyrovnaný - ukazatel rozpočtu paragraf.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo předložený rozpočet obce na rok 2012 jako
vyrovnaný - ukazatel rozpočtu paragraf.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 1/16/2012 bylo schváleno.
ad 2) ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Lesná za rok 2011 bez výhrad
spolu s předloženou Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2011.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Lesná za rok 2011
bez výhrad spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2011.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 2/16/2012 bylo schváleno.
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ad 3) Starosta informoval ZO o opětovně připravované realizaci projektu Krajského
úřadu Kraje Vysočina - akce „Čistá Vysočina“. Jde o akci při které se obce zapojují do úklidu
veřejných prostranství a kolem vozovek. Proběhne v 1. polovině dubna 2012.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesná schválilo zapojení obce do úklidové akce „Čistá Vysočina
2012“ v termínu - sobota 14.4.2012. Přihlášku na Krajský úřad Kraje Vysočina
podá J.Partlová, která rovněž vyzvedne dodané pytle, vesty a průkazy na Městském
úřadě v Mor. Budějovicích.
Výsledek hlasování: Pro 7 členů Proti 0 členů Zdrželi se 0 členů
Usnesení č. 3/16/2012 bylo schváleno.
ad 4) V diskuzi seznámila J.Partlová ZO s informací došlou od PhDr.Víta Richtera z
Národní knihovny ČR v níž seznamuje se stanoviskem ministerstva kultury z 28.2.2012 ukončení Projektu internetizace knihoven k 28.3.2012. Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR se v této věci bude opět obracet na předsedu vlády Petra Nečase. Dále
seznámila ZO s činností obecního úřadu od posledního zasedání.
ad 5) Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 19:10 hod.
Přílohy zápisu
1) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
2) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne : 11.3.2012

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

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

ověřovatelé zápisu :
Věra Čepeláková

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

Ing.Radomír Vaníček

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