Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.3/2014
konaného dne 18.12.2014 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) Rozpočtové opatření
3) Schválení rozpočtu na rok 2015
4) Informace o koupi hospody
5) Žádost o odkoupení pozemku č.256/15
6) Jmenování nového velitele JSDH v obci
7) Výměna výloh na obchodě
8) Diskuse
9) Závěr
1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
zapisovatelem byla navržena Monika Kindlová
ověřovateli zápisu byli navrženi – Josef Fabián ml.,Boleslav Niedoba ml.
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
2) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.7–9/2014
( viz příloha )
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
3) Schválení rozpočtu na rok 2015
Účetní obce seznámil zastupitele a občany s návrhem rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet byl sestavený z příjmů v hodnotě 2.742,3 tis.Kč a výdajů v hodnotě 2.992,3 tis.Kč.
Účetní vysvětlil jednotlivé položky příjmů a výdajů.Zastupitelstvo následně hlasovalo
o schválení rozpočtu na rok 2015.
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
4) Informace o koupi hospody
Starosta obce informoval občany o koupi hospody.Dne 25.11.2014 proběhla
elektronická dražba nemovitosti č.p.1 ( hostinec U Vejrochů ).Dražba proběhla
úspěšně ve prospěch obce Lejšovka.Hospoda byla vydražena v hodnotě
490 tis. Kč.Zastupitelstvo potvrzuje, že cena, za kterou byla nemovitost vydražena,
je v souladu s předem odsouhlasenými limity, na kterých se zastupitelstvo shodlo.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s odměnou dražiteli, která činí 60 tis. Kč.Zastupitelstvo
bylo seznámeno s textem smlouvy o smlouvě budoucí a vyjádřilo s ní souhlas.Zastupitelstvo
bylo seznámeno s tím, že na nemovitosti v době koupi váznou zástavy, které budou
odstraněny zákonným postupem.Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce Martina Jílka
k podpisu kupní smlouvy.
usnesení pro zmocnění: pro 7, proti 0, zdrželo se 0

5) Žádost o odkoupení pozemku č.256/15
Zastupitelstvo obdrželo žádost o prodeji pozemku č.256/15.Již v předchozích letech
obec obdržela žádost o odkoupení tohoto pozemku.Starosta vysvětlil přítomným zastupitelům
a občanům okolnosti, týkající se možného prodeje tohoto pozemku a situace z toho
vyplívající.Zastupitelstvo následně hlasovalo o žádosti na odkoupení pozemku.
usnesení: pro 0, proti 7, zdrželo se 0
6) Jmenování nového velitele JSDH v obci
Starosta informoval zastupitele a občany obce, že se zúčastnil Výroční valné
hromady SDH Lejšovka, která se konala 28.11.2014.Zde také proběhla volba nového velitele
jednotky JSDH v obci Lejšovka.Novým velitelem JSDH Lejšovka byl zvolen Ivan Zákravský.
Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, zda s touto volbou souhlasí.
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
Toto rozhodnutí je platné od 18.12.2014.
7) Výměna výloh na obchodě
Starosta informoval občany, že zastupitelstvo plánuje v nejbližší době
výměnu výloh na obchodě.Seznámil občany se 4-mi cenovými nabídkami,
které obec obdržela.Z těchto nabídek zastupitelstvo vybralo firmu Bohemia
okno a.s. z Hradce Králové.Jedním z důvodů byla nejen cena, ale také kvalitní
nabídka co se materiálů a provedení týče.
usnesení: pro 7, proti 0, zdrželo se 0
8) Diskuse
Občané se dotazovali zastupitelů, co plánují s hospodou.
Starosta odpověděl, že prvním krokem bude zakonzervování hospody,
tzn.provést nejnutnější opravy pro to, aby hospoda dále nechátrala.
Jinak do budoucna uvažuje o 3 možnostech využití hospody – 1, kulturně-sportovní
využití ( sokolovna ), 2, pronájem hospody ( podnikatelský záměr ) a za 3, srovnání se zemí.
Dále se ještě probírala výměna výloh, bylo by dobré obrátit se na pojišťovnu, zjistit, k jakým
případným změnám v pojištění by mohlo dojít.Jeden z občanů se připomněl se svým návrhem
na osvětlení od sportovní boudy u kurtů k manželům Součkovým.K tomuto návrhu dodal
plánek se zakresleným osvětlením, kudy by do budoucna mohlo vést.Plánek navrhovaného
osvětlení je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Starosta obce poděkoval občanům za jejich účast, popřál příjemné prožití Vánočních
svátků a mnoho úspěchů v Novém roce 2015 a tímto ukončil zasedání.

Zapsala:

Monika Kindlová

Zápis ověřil: Josef Fabián ml.
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Sejmuto:
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Boleslav Niedoba ml.
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Martin Jílek

………………………………………..

