Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 9/2015
ze dne 19.8.2015
1. OZ ukládá:
1. Starostce jednat s panem Jurajem Polanským ,č.p. 105 ohledně druhé kanalizační přípojky
k jeho domu.
2. Starostce uzavřít smlouvu o dílo s firmou Mráz Voda-topení-plyn na výměnu vodoměrů
v obci.
3.Starostce a místostarostovi oslovit soudního znalce v oboru vodní stavby k posouzení stavu
nově vybudované splaškové kanalizace v obci.
4. Místostarostovi zjistit velikost plochy k oplocení vrtu (zdroj pitné vody) a ceny za
provedení díla.
5. Předsedům výboru kontrolního a finančního svolat v nejbližší době výbory, vypracovat
plán kontrolní činnosti na zbývající měsíce roku 2015 a ten předložit na jednání OZ v září.
2. OZ schvaluje :
1. Program zasedání OZ na den 19.8.2015.
2. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatel zápisu OZ: Marta Danková,DiS,
ověřovatelé: Petr Hrečin, Stanislav Kolda
3. Vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava zimního kluziště v Lesné“- 2.výzva
4. Využití služeb soudního znalce v oboru vodních staveb pro vypracování znaleckého
posudku na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci.
5. Záměr výstavby a provozování domu pro seniory KODUS Lesná.
6. Souhlas se záměrem provést vrtanou studnu na p.p.č.415/1 v k.ú. Česká Ves u Lesné.
7. Výsledek výběrového řízení na akci „Dodávka a výměna domovních vodoměrů v obci
Lesná“- Smlouva o dílo s firmou Mráz Voda-plyn-topení.
6. Usnesení č. 9/2015 ze dne 19.8.2015
3. OZ bere na vědomí :
1. č.j.357/15 oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení výjimky ze zákazu ve
zvláště chráněných územích- vybudování dvou tůní na pozemcích pana Petra Rosochy.
4. OZ neschvaluje:
1. č.j. 332/15 Souhlas panu Jiřímu Horákovi s odkoupením parcely p.č.1453/1 v k.ú. Lesná ,
která je ve vlastnictví likvidovaného Státního statku Jeneč.
2. Souhlas s prodejem pozemku p.č. 74 v k.ú. Lesná pro výstavbu domu pro seniory KODUS,
protože pozemek je určen v ÚP pro výstavbu rodinných domů.
V Lesné dne 19.8.2015
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta) ……………………..

Ověřil:

Petr Hrečin

……………………..

Stanislav kolda

……………………..

Starostka obce: Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

