Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 6/2019
ze dne 26.6.2019
Přítomni: Pečenka K., Kolda S., Königsmarková B., Sauko I., Goubej M.,
Vavřičková H. Ölveczki D
Omluveni Hosté: paní. Serynková P., Farkašová I., Uhlíková J.,
Kontrola usnesení:
č..7/2015 bod 4, vrt pozemky p. Svobody ( zvážit nový vrt) trvá
č. 13/2015 b.2 reklamace splaškové kanalizace jednání 28.5.2019 u advokáta p. Volného,
č.20/2016b.1. převod pozemků 1482/2 od SPÚ splněno
SPÚ Plzeň
č.24/2017 b.5 projekt rekonstrukce WC zámek - trvá jednání s panem Fořtem 14.6.2019
č.40/2018 b.1. směna pozemků s LČR rybník-koupaliště v jednání trvá
č.4/2019 bod 3. připravit novou vyhlášku o poplatcích za psy 2020 trvá
č.6/2019 bod. 1. sepsat kupní smlouvu s p. Kozákovou a p. Kreisingerem splněno
č.6/2019 bod. 2 sepsat smlouvu s pravoslavnou církví -neinvestiční příspěvek splněno
č.6/2019 bod. 3 sepsat smlouvu na transfer Linka bezpečí splněno
č.6/2019 bod. 4 projednat s krajem vynětí s ŘVP podmínky pro zřízení hrobky splněno
OZ schvaluje
1.zapisovatele usnesení OZ: Ölveczki D.,, zapisovatelku zápisu OZ: Königsmarková Bára
2.program zasedání OZ na den 26.6.2019
3.závěrečný učet obce za rok 2018, včetně zprávy auditora
4.Řád veřejného pohřebiště
5. p. Ing. arch. Miroslava Jirsu jako zpracovatele ÚS LESNÁ -JIH, bez vizualizace
6.užívání obecního znaku k propagaci DSH Lesná
7.smlouvu o zřízení věcného břemena pro ČEZ distribuce
8. žádost ZŠ a MŠ čerpání fin. prostředků z fondu rezerv ve výši 294 667,-Kč
9.rozpočtové opatření 1/2019
10.prodej pozemku č. 1434/53 a 1434/54 paní Kováčové, p.č.1434/55 manželům Kováčovým
za cenu 15Kč/m2
11. usnesení č.7/2019
OZ Neschvaluje
Prodej části pozemku 717/10 v k.ú. P Vesce panu Uhlíkovi P.č.j.432/2019
OZ bere na vědomí
- informaci o dětském dni
- neposkytnutí dotace pro hasiče z krajského úřadu
- opravu mostku v P. Vesci
- kácení vzrostlého stromu u dětského hřiště
OZ revokuje
Usnesení č.40/2018 bod 3.
Zapsal :

David Ölveczki

……………………..

Ověřili:

Kamil Pečenka

……………………

Mikuláš Goubej

……………………..

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 6/2019
ze dne 22.5.2019
Přítomni: Pečenka K., Kolda S., Königsmarková B., Sauko I., Goubej M.,
Vavřičková H.
Omluveni pan Ölveczki D
Hosté: p. Szerencsés P., pí. Farkašová I., Uhlíková J., Červinka J.

Kontrola usnesení:
č..7/2015 bod 4, vrt pozemky p. Svobody ( zvážit nový vrt) trvá
č. 13/2015 b.2 reklamace splaškové kanalizace v jednání schůzka 28.5.2019 trvá
č.20/2016b.1. převod pozemků 1482/2 od SPÚ trvá nutno jednat p. Baliharovou
SPÚ Plzeň
č.24/2017 b.5 projekt rekonstrukce WC zámek trvá jednání s panem Fořtem (nové prověření
připojení kanalizace)

č.40/2018 b.1. směna pozemků s LČR rybník-koupaliště v jednání trvá
č.4/2019 bod 3. připravit novou vyhlášku o poplatcích za psy 2020 trvá

OZ schvaluje
1.zapisovatele usnesení OZ: Kolda Stanislav , zapisovatelku zápisu OZ: Königsmarková Bára
2.program zasedání OZ na den 22.5.2019
3.příspěvěk na provoz Linky bezpečí, z.s. ve výší 3 000,-Kč
4.neinvestiční příspěvek pro Pravoslavnou církevní obec Lesná ve výši 30 000,- Kč

5. výpůjčku (bezplatné dočasné užívání) plochy pro umístnění elektronické informační desky
o velikosti 1,5 m2 na fasádě objektu budovy zámku ve vlastnictví obce ,pro vypůjčitele MAS
Zlatá cesta, o. p. s. na dobu od 1.6.2019 do 30.6.2026.
6.přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého na pozemek obce p.p.č.1494
7.účetní závěrku za rok 2018 sestavenou ke dni 28.1.2019 a převedení účtu 431 na účet 432 ve
výši 3 043 459,97 Kč
8.cenu za službu – Zetor 8011 200,-Kč / ½ hod bez DPH
9. prodej pozemku 1434/56 o výměře 33m2 paní Janě Kozákové za cenu 35,-Kč/m2
10.prodej pozemku 1434/57 o výměře 13m2 panu Pavlu Kreisingerovi za cenu 35,-Kč/m2
11.úhradu za vklad do KN uhradí kupující
12.zápis do kroniky za rok 2018
13.a uděluje souhlas ZŠ a MŠ s realizací projektu ,,Rozvoj ZŠ a MŠ Lesná“ předloženého
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, výzvy MŠMT č. 02 18 063Šablony II
14. a uděluje souhlas s uskutečněním finančních operací spojených s financováním projektu
,,Rozvoj ZŠ a MŠ Lesná“ přes účet obce

OZ ukládá:
- starostovi sepsat smlouvu o prodeji pozemku paní Kozákové a panu Kreisingerovi
-starostovi sepsat smlouvu s Pravoslavnou církví o neinvestičním příspěvku
-starostovi sepsat smlouvu s Linkou bezpečí z.s. o transferu
-starostovi projednat s krajem vynětí s ŘVP,, podmínky pro zřízení hrobky“
OZ bere na vědomí
- zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. 325/2019 (oprava mostu Lesná)
- územní souhlas č.j. 222/2019 (oplocení dětského hřiště)
- vítání občánků 23.6.2019
neschvaluje
-řád veřejného pohřebiště

Zapsal :
Ověřili:

Stanislav Kolda
Helena Vavřičková
Kamil Pečenka

……………………..
……………………
……………………..

Kontrola usnesení:
č..7/2015 bod 4, vrt pozemky p. Svobody ( zvážit nový vrt) trvá) doporučuji revokovat -rušit
č. 13/2015 b.2 reklamace splaškové kanalizace v jednání schůzka 28.5.2019 splněno 28.5.s
p.Ing Červinkou
č.20/2016b.1. převod pozemků 1482/2 od SPÚ podepsána smlouva s MF Ing. Bezouška
splněno
č.24/2017 b.5 projekt rekonstrukce WC zámek trvá jednání s panem Fořtem (nové prověření
připojení kanalizace schůzka 14.5.2019 informace)splněno

č.40/2018 b.1. směna pozemků s LČR rybník-koupaliště v jednání trvá
č.4/2019 bod 3. připravit novou vyhlášku o poplatcích za psy 2020 trvá
usnesení z posledního zasedání
- starostovi sepsat smlouvu o prodeji pozemku paní Kozákové a panu Kreisingerovi sepsáno
-starostovi sepsat smlouvu s Pravoslavnou církví o neinvestičním příspěvku splněno
-starostovi sepsat smlouvu s Linkou bezpečí z.s. o transferu splněno
-starostovi projednat s krajem vynětí s ŘVP,, podmínky pro zřízení hrobky“splněno

