Usnesení č. 7/2007
ze zasedání Zastupitelstva obce Lenešice
konaného dne 6. 12. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Rozpočtové změny č. 3 aţ 8
2. Rozpočtové provizorium na rok 2008
3. Bezplatné převzetí díla „Protipovodňová opatření“ od Povodí Ohře
4. Strategický plán MAS Vladař a Strategický plán Leader MAS Vladař
5. Inventarizace majetku k 31.12.2007
6. Zpracování projektu na opravu ulic (Alšova,Bubeneč,B.Němcové,Komenského)
7. Poplatek na odvoz odpadu na rok 2008 700 Kč za 1 popelnici
8. Povolení výjimky z počtu ţáků v přípravné třídě ZŠ
9. Čerpání rezervního fondu ZŠ ve výši 50 tis. Kč
10. Odprodej majetku ZŠ
11. Přidělění bytu v čp. 510 p.Cermákovi Karlovi a stavební úpravy bytu
12. Dar p. Oktrábcovi ve výši 5000 Kč za činnost pro TJ Sokol
13. Podání ţádosti o dotaci na sportovní areál vedle sokolovny
14. Návrh na usnesení z jednání ZO dne 6.12.2007

Zastupitelstvo obce neschvaluje
1. Prodej akcií České spořitelny
2. Závazek finanční spoluúčasti na protipovodňová opatření, dokud nebude známa výše

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace - Hrádecký potok
- černá skládka u tůně
- zvýšení stravného v MŠ a ZŠ
- rozsvícení vánočního stromu
- Mikulášská nadílka
- výstava holubářů
- kulturní akce v sokolovně
- panelák čp. 143,146, činţák čp. 139
- nabídka na komunální techniku
- kostel
- vlečka u cukrovaru
- oprava chodníků
- kontrola dotace POV za rok 2006
- cyklostezka
- územní řízení na stavbu RD – areál čp. 70
- průvodce Cestujeme po Čechách2. petici občanů ulice B.Němcové

3. Zprávu o podání ţádosti na dotaci - kanalizace
4. Ţádost manţelů Belanových o opravu zdi

Zastupitelstvo obce ukládá:
starostovi obce:
 u tůně zajistit osazení značkami „Zákaz skládky“
 pokračovat v předání čp. 139 a v přípravě prodeje čp. 143,146
 zaslat dopis památkářům a diecézi ohledně kostela
 poţadovat opravu kanalu v ulici Husova před RD p. Belana
 upozornit správu silnic na propadající se překop ulice Husova u čp. 156
 projednat s DI umístění značky „Zákaz vjezdu nákl. aut“ za panelák

Beitl Zdeněk
místostarosta obce

ing.Karel Nováček
starosta obce

