Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.2/2014
konaného dne 20.11.2014 ve 20 hodin na obecním úřadě v Lejšovce
Přítomni: Monika Kindlová, Martin Jílek, Josef Fabián ml., Ivo Kovačevity, Jiří Němeček,
Michal Reich, Boleslav Niedoba ml.
Omluveni:
Program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Informace o prodeji hospody v elektronické dražbě
3) Záměr o výstavbě veřejného osvětlení na cestě „ za humny „
4) Žádost o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení z POV
5) Diskuse
6) Závěr

1, Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
zapisovatelem byla navržena Monika Kindlová
ověřovateli zápisu byli navrženi – Josef Fabián ml., Ivo Kovačevity
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
2) Informace o prodeji hospody v elektronické dražbě
Starosta informoval občany, že dne 25.11.2014 ve 12:00, proběhne elektronická dražba
nemovitosti č.p.1 ( Hostinec U Vejrochů ).Aukce (licitace ) bude probíhat tzv.anglickým
způsobem, což znamená licitace s postupným snižováním vyvolávací ceny a následnou
licitací.
Dále starosta informoval občany o podrobných podmínkách účasti na této dražbě.
V předchozích letech mělo také dojít k dražbě této nemovitosti, zastupitelé vypsali anketu
mezi občany Lejšovka, zda se zúčastnit dražby.Výsledek ankety byl PRO účast na dražbě.
Nakonec k žádné dražbě nedošlo z důvodu insolvence.
Zastupitelé znovu probírali se spoluobčany účast na dražbě a následně hlasovali pro účast na
dražbě a pokusit se nemovitost získat do majetku obce.
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
3) Záměr o výstavbě veřejného osvětlení na cestě „ za humny „
Zastupitelé předložili projekt na výstavbu veřejného osvětlení „ za humny „
( cesta Lukáškovi – Pospíchalovi) a možnost využití dotace.Celkový návrh projektu
- cca 202tis.Kč, možnost až 50-ti % dotace.Realizace by se měla uskutečnit v příštím roce.
usnesení pro realizaci : pro 7, proti 0, zdrželo se 0

4) Žádost o dotaci na rozšíření veřejného osvětlení z POV
Obec se rozhodla podat žádost o dotaci na veřejné osvětlení na p.č.p.489/1.Po předložení veškeré
potřebné dokumentace, může dojít k předložení žádosti,nejdéle však do 12.12.2014.
usnesení pro podání žádosti: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

5) Diskuse
Od občanů byl položen dotaz, zda obec uvažuje o výměně výloh na obchodě.
Podán návrh o rozšíření osvětlení u kurtů.Jeden z občanů si stěžoval na služby
svozu odpadů – nebyla vyvezena popelnice.Také kontejnery na tříděný odpad
byly předmětem diskuse – přeplněné kontejnery, nedostatečná vyvážka.
V posledních dvou bodech obec přislíbila vyřízení těchto záležitostí co nejdříve.
Další připomínky budou předmětem v příštích zasedáních.
Starosta poděkoval spoluobčanům za účast a zasedání ukončil.

Zapsala:

Monika Kindlová

Zápis ověřil: Josef Fabián

Starosta:

Vyvěšeno:

Sejmuto:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Ivo Kovačevity

…………………………………………………………………….

Marin Jílek

…………………………………………………………………….

