
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 18/2016 ze dne 3. 2. 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 :  8 
Omluven : 1 - David Pejsar 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  Bc. Lenka Vaníčková 

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Bc. Lenka Vaníčková, Ing. Michal Veleba                                                   

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 18/2016 ze dne 3.2.2016 
 
1. Záměr o prodeji obecního majetku 
2. Výběrové řízení na těžbu dřeva 
3. Dotační programy 
4. Různé: a) Žádost COOP Moravský Krumlov 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Záměr o prodeji části obecního pozemku v k.u. Lesonice 
 Zastupitelé projednali záměr o prodeji části obecního pozemku p.č. 1507/4 a z důvodu nedostatku 
informací byl tento záměr odložen. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku – část p.č. 1507/4. 
Hlasování: Pro: 2 Proti: 1 Zdržel se: 5                                                 Návrh nebyl přijat. 
Usnesení č. 1.18/2016 nebylo schváleno 
 
2. Výběrové řízení na těžbu dřeva nastojato v lokalitě Černice. 
Volba předsedy výběrové komise: návrh – Michal Veleba    Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
  Zastupitelstvo dle návrhu výběrové komise (přítomní zastupitelé) projednali návrh výběrové komise 
na těžbu dřeva a prodej vytěženého materiálu. Výběrové řízení proběhlo na základě vydání záměru 
obce Lesonice ze dne 18.1. 2016 o prodeji obecního majetku. Zastupitelé vybrali f. LesProfi s.r.o. 
Neslovice a pověřilo starostu k sepsání smlouvy a vyjednání podmínek těžby.  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje na základě doporučení výběrové komise schválit těžbu a prodej kulatiny a vytěženého 
dřeva f. LesProfi s.r.o. Neslovice. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0  Zdržel se:0                                                             Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.18/2016 bylo schváleno 
 
3. Možnosti čerpání dotačních titulů 
 Starosta seznámil zastupitele s dotacemi z rozpočtu JMK, Mze a MMR. Zastupitelé souhlasili 
s podáním žádosti o dotace z JMK na opravu koupaliště a na opravu hasičské zbrojnice a skladu - 
druhá etapa. Starosta informoval o podání žádosti na víceúčelové hřiště z programu MMR. Zastupitelé 
byli seznámeni s dalšími možnostmi čerpání dotací. A to na opravu střechy sýpky, na kulturní akce a 
další. Z důvodu nedostatku vlastních financí se do těchto dotací zatím nezapojíme. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje podat žádosti na dotace z rozpočtu JMK.. 
 Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.18/2016 bylo schváleno 
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4. Žádost COOP Jednota Moravský Krumlov o finanční výpomoc 
 Starosta informoval ZO o jednání a žádosti f. COOP Jednota M.K. na řešení ztrátového provozu 
prodejny v Lesonicích. Zastupitelé byli seznámeni s žádostí a po diskusi bylo rozhodnuto, že obec 
Lesonice nebude finančně podporovat soukromou firmu v podnikání a krýt vzniklou ztrátu. Bylo 
konstatováno, že obec v roce 2015 na vlastní náklady opravila přístupový chodník a celoročně se 
stará o čistotu a pořádek v okolí prodejny. 
 
Návrh usnesení 
 ZO poskytne finanční výpomoc COOP Jednotě Moravský Krumlov na krytí ztráty provozovny 
v Lesonicích. 
Hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se:0       Návrh nebyl přijat. 
Usnesení č. 4.18/2016 nebylo schváleno 
 
Diskuse. 
Starosta obce a ZO vyslovili poděkování členům sboru SDH Lesonice za přípravu a zdařilé pořádání 
tradičního hasičského plesu.  
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 3.2.2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala Bc. Lenka Vaníčková                                         ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Bc. Vaníčková Lenka                                ……………………………….. 
 
                         Ing. Michal Veleba                                    ……………………………….. 
 

                
                        

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


