
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 17/2016 ze dne 18. 1.  2016 
 
Jednání zastupitelstva obce Lesonice bylo zahájeno v 19:00 v kanceláři OU Lesonice. Starosta obce 
přivítal přítomné členy ZO a hosty. Dále konstatoval, že oznámení o zasedání bylo zveřejněno na 
úřední desce obce Lesonice a na internetové úřední desce. 
 
Přítomnost členů a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 
Přítomno :  9 
Omluven : 0   
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  Bc. Lenka Vaníčková 

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Josef Kocáb, p. Milena Chvalovská                                                   

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 17/2016 ze dne 18.1.2016 
 
1. Žádosti o koupi stavebních parcel 
2. Žádost o připojení na veřejný vodovod 
3. Nabídky na těžbu dřeva 
4. Různé: a) záměr o prodeji obecního majetku 

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1.a. Žádost p. Lenky Musilové na odkoupení obecního pozemku p.č. 1339/53. 
 Zastupitelé projednali žádost o odkoupení parcely za cenu 120Kč/m

2 
na výstavbu rodinného domu, 

která byla schválena k prodeji dle záměru obce Lesonice ze dne 18.11.2014. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1339/53 p.xxxxxxx. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2                      Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.a.17/2016 bylo schváleno 
 
1.b. Žádost p. Davida Pitlacha na odkoupení obecního pozemku p.č. 1339/51. 
  Zastupitelé projednali žádost o odkoupení parcely za cenu 120Kč/m

2 
na výstavbu rodinného domu, 

která byla schválena k prodeji dle záměru obce Lesonice ze dne 18.11.2014 a nedoporučili pozemek 
prodat. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1339/51 p.xxxxxxxx. 
Hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 2                        Návrh nebyl přijat. 
Usnesení č. 1.b.17/2016 bylo zamítnuto 
 
2. Žádost o napojení na obecní vodovod od p. xxxxxxxx k č.p. Lesonice 81. 
 Zastupitelé projednali žádost na připojení a doporučili dohled nad správností připojení a dání stavu 
komunikací do původního stavu. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje napojení na veřejný vodovod k č. p. Lesonice 81. 
 Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0 Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.17/2016 bylo schváleno 
 
3. Nabídky na těžbu dřeva v obecním lese. 
 Starosta informoval ZO o nabídkách firem, které mají zájem těžit dřevo z nepřístupných míst za cenu 
„nastojato“ a následném zalesnění daných lokalit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Záměr obce Lesonice o prodeji obecního majetku. 
  Zastupitelé projednali, na základě zájmu firem, možnost prodeje dřeva v lokalitě Černice (borovice, 
modřín, akát) a z nepřístupné rokle u potoka (akát). Záměrem je vytěžit 2.79ha o plánovaném objemu 
897m

3 
b.k. 

Návrh usnesení 
 ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0 Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.17/2016 bylo schváleno 
 
 
 
Po hlasování proběhla diskuse nad plánovanými akcemi a o možnostech čerpání dotačních titulů. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 18.1.2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala Bc. Lenka Vaníčková                                         ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Josef Kocáb                                                ……………………………….. 
 
                         Milena Chvalovská                                     ……………………………….. 
 

                
                        

 
 
 
…………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 
 
 
 


