Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 20/2021
ze dne 10.2. 2021

Přítomni : Mikuláš Goubej , Pavel Frgelec , David Ölveczki , Kamil Pečenka ,
Barbora Königsmarková , Helena Vavřičková , Ivan Sauko

Hosté : paní Ilona Farkašová , pan Lubomír Pečenka

OZ schvaluje :

1. Zapisovatele zápisu paní Barboru Königsmarkovou ,
zapisovatele usnesení OZ pana Davida Ölveczkého ,
ověřovatele pana Pavel Frgelec a paní Helenu Vavřičkovou.
2. Program zasedání se změnou = za bod číslo 7. vložen bod číslo 8. smlouva
o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-0004004/VB/01 , bod číslo 9.
volba předsedy kontrolního výboru pana Pavla Frgelce a dále pokračuje dle
programu.
3. Věcné břemeno chůze a jízdy OA s omezením dle provozu mateřské školky
pro pozemek 1579 a 72/2 , přes pozemek 71 ( vlastník obec Lesná ).
4. Směna pozemků 1182/2 ( vlastník Jana Packanová , Lesná č.p. 173 ) za 1089/6
( vlastník obec Lesná , č.p.1 )
5. Dodatek ke smlouvě OB P/Z/2020/0026
6. Cenová příloha č. 15 ke smlouvě S0022000183
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-0004004/VB/01
8. Volba předsedy kontrolního výboru pana Pavla Frgelce
9. Revokujeme usnesení č. 19/2021 bod č. 4 ze dne 13.1. 2021
10. Usnesení č. 20/2021

OZ bere na vědomí : 1. Reklamace splaškové kanalizace – info z mediace v Plzni z 28.1. 2021
2. Finanční výbor obce – kontrola čerpání dotací
3. Žádost o opravu asfaltů u bytovek č.p. 157,159,161
4. Žádost o opravu komunikací v obci Písařova Vesce
5. Informace o vyúčtování tepla ( centrální kotelna ) - informace o zdražování

6. Most u rybníka ( před obcí ) – započatí prací na rekonstrukci – průběh třetího
měsíce 2021
7. Přístavba WC/zámek - info o průběhu
8. Kácení stromů ( 2x dub červený ) v těsné blízkosti dílny – havarijní stav dílny
9. Mostek Písařova Vesce – kolaudace po sněhové pokrývce
10. ZŠ a MŠ Lesná – budoucnost existence školy
11. Inventarizace obce za rok 2020– informace
12. Informace o auditu za rok 2020 v měsíci 2/2021

Ukládá : místostarostovi obce Lesná oslovit majitele pozemku 50/1 pan Drosc Milan
k ořezání zasahujících větví stromu do veřejného osvětlení obce.

Zapsal : David Ölveczki

……………………………………………

Ověřili : Helena Vavřičková

…………………………………………….

Pavel Frgelec

…………………………………………….

