Usnesení
ze zasedání obecního zastupitelstva č. 23/2017
ze dne 15.2.2017
1. OZ schvaluje :
1. Zapisovatel usnesení OZ: Ing. Josef Červinka,
zapisovatelka zápisu OZ: Marta Bartošová,DiS,
ověřovatelé Marta Danková, Helena Vavřičková
2. Program zasedání OZ na den 15.2.2017.
3. Rozpočet obce Lesná na rok 2017 s příjmy tříděnými dle třídy ve výši 10 656 400 Kč,
výdaji dle paragrafů ve výši 25 538 147,90 Kč a financování ve výši 14 881 747,90 Kč.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na r.2018 – 2020 dle přílohy.
5. Poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2017 pro TJ Lesná, oddíl fotbalu, formou transferu
ve výši 50 000 Kč.
6. Pronájem pozemků p.č. 1211/4 o výměře 5 845 m2,p.č. 223/2 o výměře 2 380 m2 a p.č.
183/3 o výměře 13 550 m2. Vzhledem k tomu, že je více zájemců, bude pacht sjednán
s uchazečem vybraným obálkovou metodou na příštím jednání zastupitelstva.
7 Záměr pronájmu pozemku p.č.1089/3 o výměře 5 413 m2 za min cenu 0,10 Kč/m2/rok.
8. Zrušení původního věcného břemene- právo chůze na pozemku p.č. 29/4 dle kupní
smlouvy s Helenou a Josefem Červinkovými. Zřízení nového věcného břemene –
práva chůze na pozemku p.č.29/4 v šíři 1 m dle nově zpracovaného GP.
9. Směnu pozemků p.č. 1089/11, pč. 1089/12 a část pozemku p.č. 1133/1ve vlastnictví
manželů Packanových za část pozemku p.č. 1089/13 ve vlastnictví obce o stejných
výměrách dle nově zpracovaného GP.
10.Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Lesná na rok 2017 ve výši 900 000,- Kč.
11.Poskytnutí příspěvku na svoz komunálního odpadu v roce 2017 panu J.Lazorkovi za
podmínky doložení příjmu všech členů domácnosti.
12.Návrh na doplnění ÚP Lesná dle návrhu p. Jirsy (soulad projektu opravy mostu s ÚP).
13.Usnesení č.23/2017 ze dne 15.2.2017.
2. OZ bere na vědomí :
1. Žádost Jany a Zdeňka Packanových o odkoupení pozemků p.č. 184/3, 29/5,29/6,29/15.
2. Rozhodnutí o vydání souhlasu s pořádáním letního tábora v k.ú Česká Ves u Lesné.
3. OZ neschvaluje:
1. Poskytnutí příspěvku na činnost pro Středisko Víteček.
2. Poskytnutí příspěvku spolku Aragonit na akci Souznění.
3. Poskytnutí příspěvku na opravu varhan v katedrále sv.Víta v Praze pro Svaz měst a obcí.
4. Připojení obce Lesná k akci „Vlajka pro Tibet“ ( společnost Lungta).
5. Provedení rekonstrukce chodníku u č.p. 160 a 162, chodník není vlastnictvím obce.
V Lesné dne 15.2.2017
Zapsal :

Ing. Josef Červinka (místostarosta)

……………………..

Ověřili:

Marta Danková

……………………..

Helena Vavřičková

……………………..

Mgr. Jitka Uhlíková

…………………….

Starostka:

