Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lesná č. 23/2021
ze dne 28.6. 2021

Přítomni : p. Vavřičková, p. Königsmarková, p. Sauko, p. Frgelec, p. Goubej, p. Pečenka,
p. Ölveczki
Hosté : p. Farkašová , p. Pečenka, p. Uhlíková

OZ schvaluje :

1. Zapisovatele zápisu paní Barboru Königsmarkovou ,
zapisovatele usnesení OZ pana Davida Ölveczkého ,
ověřovatele pana Mikuláše Goubeje a pana Ivana Sauka.
2. Program zasedání se změnou = vložen bod č. 10 – žádost č. 1/2021 o
příspěvek na činnost tělovýchovné jednoty Lesná, bod. Č 11- usnesení,
bod č. 12 – usnesení a závěr
3. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 1199/12 – 8 m2, p.p.č. 1486/4 – 33 m2 za
minimální cenu 15 Kč/m2 , vše v k.ú. Lesná u Tachova
4. Pronájem – pacht souborů pozemků z nabídky dle přílohy
1. nabídka – p. Rubeš 1,31 Kč/m2/rok – 7163,08 Kč
5. Odpis majetku obce č. 2/2021 – dle přílohy
6. Zápis do kroniky obce Lesná za rok 2020
7. a) čerpání z fondu rezerv ZŠ a MŠ Lesná ve výši 60 000,- Kč –
na dovybavení
b) čerpání z investičního fondu ZŠ a MŠ Lesná 20 000,- Kč – oprava zářivek
8. Příspěvek č. 1/2021 ve výši 25 000,- Kč pro tělovýchovnou jednotu Lesná
9. Rozpočtové opatření č. 2/2021 – dle přílohy
10. Smlouvu s J. Mudrochem na konání kulturní akce v obci Lesná dle programu
(viz. příloha) ve výši 156 078,- Kč
11. Usnesení č. 23/2021

OZ bere na vědomí : 1. Územní studie – obec bude muset požádat o změnu ÚP – z důvodu změny
účelové komunikace v ÚP a změny pozemků v Písařově Vesci
2. Reklamace kanalizace – schůzka s fa. Omegou C+M 28.7.2021
3. Rekonstrukce WC zámek – stále trvá
4. Cesty v Písařové Vesci se po přívalovém dešti museli vyspravit- vymleté
5. Dotace kurty – žádost vyřazená z důvodu nedostatku financí PK
6. Veřejné osvětlení – info. k projektu
7. 471/21 žádost o udělení vyjímky
8. 472/21 žádost o udělení vyjímky
9. střecha MŠ – padající omítka z bývalé školy – osloven majitel budovy
10. Dětské hřiště – rozlámaná lavička
11. kostel – pravoslavná církev – dokončují odvodnění kostela bet. žlaby
12. Mas zlatá cesta – projekt na rekultivaci parčíku–potřebný pro žádost o dotaci

13. Oslovit další firmu na rekonstrukci chodníků u bytovek
14. Dětský den – dnes byl uskutečněn na podruhé (špatné počasí) –
účast byla 30 dětí – info od paní Uhlíkové
15. Směna pozemků s manželi Packanovými – hotový znalecký posudek pozemků
dle znalce

Zapsal : David Ölveczki

……………………………………………

Ověřili : Ivan Sauko

…………………………………………….

Mikuláš Goubej

…………………………………………….

