
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 22/2016 ze dne 2. 6. 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:  Veronika Fojtíková 

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

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

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 22/2016 ze dne 2. 6. 2016 
 
1. Výběrové řízení na dodavatele opravy koupaliště a hasičské zbrojnice 2 etapa 
2. Žádosti občanů 
3. Různé - diskuse  

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Výběrové řízení na opravu koupaliště a hasičské zbrojnice 2 etapa 
   
    Zastupitelé souhlasili, že dle předložených nabídek bude hlasováno k jednotlivým výběrovým  
řízením samostatně.  
a) Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na opravu koupaliště v Lesonicích. 
Zastupitelé projednali předložené nabídky a dle výsledků výběrového řízení byla navrhnuta firma Miloš 
Ryšavý, stavební a obchodní firma. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje dodavatele stavebních prací na opravu koupaliště v Lesonicích firmu Miloš Ryšavý. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.22.a./2016 bylo schváleno 
 
b)  Výběrové řízení na dodavatele technologických prací na opravu koupaliště v Lesonicích. 
Zastupitelé projednali předložené nabídky a dle výsledků výběrového řízení byla navrhnuta firma 
Bazény Valla. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje dodavatele technologických prací na opravu koupaliště v Lesonicích firmu Bazény 
Valla. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.22.b./2016 bylo schváleno 
 
c) )  Výběrové řízení na dodavatele opravy hasičské zbrojnice a přilehlé budovy 2 etapa 
Zastupitelé projednali předložené nabídky a dle výsledků výběrového řízení byla navrhnuta firma 
Valdastav, stavební firma. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje dodavatele opravy hasičské zbrojnice a přilehlé budovy 2 etapa firmu Valdastav. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.22.c./2016 bylo schváleno 
 
Zastupitelé pověřili starostu k uzavření smluv s vybranými firmami. 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Projednání žádostí občanů 
 a) Žádost manželů xxxxxxxxxx 
Předmětem žádosti bylo osvobození od placení místního poplatku za komunální odpad za dceru a dvě 
vnučky. Vzhledem k platné vyhlášce obce Lesonice č.1/2010 čl. 6 není možno této žádosti vyhovět, 
protože jmenované osoby jsou trvale hlášeny na dané adrese v obci Lesonice. 
Návrh usnesení 
 ZO zamítá žádost o osvobození poplatku za komunální odpad. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.22.a./2016 bylo schváleno 
 
  b) Žádost p. xxxxxx na oplocení pozemku a výstavbu příjezdového mostku s propustkem                                                                               
Předmětem žádosti bylo oplocení pozemku parc. č. 1339/48 pletivovým plotem. Tento pozemek 
sousedí s obecním pozemkem parc. č. 1339/47 a 1339/1. Dále bylo požádáno o souhlas s výstavbou 
příjezdového mostku s propustkem na parc. č. 1339/48 z obecní komunikace. K daným žádostem byl 
předložen plánek se zakresleným návrhem realizace staveb. 
ZO projednalo dané žádosti a vyslovilo souhlas s výstavbou oplocení a mostku, jako podklad pro 
žádost stavebníka na stavební úřad v Moravském Krumlově.  
Návrh usnesení 
 ZO k dané žádosti  vyslovilo souhlas s výstavbou oplocení a mostku, jako podklad pro žádost 
stavebníka na stavební úřad v Moravském Krumlově 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.22.b./2016 bylo schváleno 
 
 
 
4. Diskuse 
 Starosta informoval ZO o návrhu města Moravský Krumlov o společném vystoupení obou obcí ze 
svazku VAK Třebíč. Proběhla diskuse nad variantami pro a proti vystoupení a možnými důsledky na 
naši obec. 
Dále zastupitelé souhlasili s nákupem a vyvěšením moravské vlajky dne 5. 7. 2016 na svátek Cyrila 
Metoděje jako podpora symbolu sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a 
společenského života. 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:30. 
 
 
V Lesonicích dne 2. 6. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Veronika Fojtíková                                         ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba                                          ……………………………….. 
 
 
                         Bc. Lenka Vaníčková                                ……………………………….. 
 

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


