
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 24/2016 ze dne 4. 8. 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 :  7 
Omluven : Ing. Michal Veleba, p. Josef Kocáb 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  Bc. Lenka Vaníčková 

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Bc. Marek Štros, p. David Pejsar                                                  

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 24/2016 ze dne 4. 8. 2016 
 
1. Obecně závazná vyhláška obce Lesonice 1/2016 o nočním klidu 
2. RO č. 5 
3. Žádosti občanů 
4. Konání tradičních hodů 
 5. Různé:  a) diskuse  

    Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Obecně závazná vyhláška obce Lesonice č. 1/2016 o nočním klidu 
ZO projednalo návrh obecně závazné vyhlášky obce Lesonice č. 1/2016 o nočním klidu po dobu 
konání kulturních a společenských akcí a oslav povolených obcí Lesonice. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č.1/2016 o nočním klidu viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.24./2016 bylo schváleno 
 
2. RO č. 5 
ZO projednalo předložený návrh rozpočtového opatření č. 5 a navrhlo ho ke schválení. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje RO č. 5 viz př. č. 3.  
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.24./2016 bylo schváleno 
 
 3. Žádosti občanů 
a) Žádost - manželé xxxxxxx  
ZO projednalo žádost o souhlas s výstavbou oplocení kolem pozemku p. č. 1339/52, vybudování 
přístupové komunikace sloužící k připojení stavby přes obecní pozemek p.č. 1339/1(obecní pozemek) 
a souhlas s napojením plánované stavby na pozemku p.č.1339/52  na obecní vodovod, který vede 
v pozemku obce Lesonice p.č. 1339/1. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje žádost manželů xxxxx a vydává souhlas ke stavebnímu řízení. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.a.24./2016 bylo schváleno 
 
b) Žádost - manželé xxxxxx 
ZO projednalo žádost o souhlas s výstavbou oplocení kolem pozemku p. č. 1339/51, vybudování 
přístupové komunikace sloužící k připojení stavby přes obecní pozemek p.č. 1339/1(obecní pozemek) 
a souhlas s napojením plánované stavby na pozemku p.č.1339/51  na obecní vodovod, který vede 
v pozemku obce Lesonice p.č. 1339/1. 
 
 
 



 
 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje žádost manželů xxxxx a vydává souhlas ke stavebnímu řízení. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.b.24./2016 bylo schváleno 
 
c) Žádost p. Zdeňka xxxxx 
ZO projednalo žádost p. Z. Vafka o souhlas s připojením domu  Lesonice 61 na veřejný vodovod.  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje vydat souhlas s napojením domu Lesonice 61 na veřejný vodovod. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.c.24./2016 bylo schváleno 
 
 
 
4. Konání hodů 2016 
 ZO projednalo konání tradičních hodů a večerní zábavy dne 27. 8. 2016. Byla stanovena cena 
vstupného na večerní zábavu na 80,-Kč. ZO projednalo poskytnutí příspěvku na konání hodů v částce 
10 000,-Kč. 
 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje konání tradičních hodů a večerní zábavy dne 27. 8. 2016 a schvaluje příspěvek 
10 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.24./2016 bylo schváleno 
 
 
 
  5.Různé: a) diskuse 
 - Přítomný občan p. JŠ se vyjádřil v diskusi s připomínkou padajících střešních tašek ze střechy 
budovy sýpky na jeho pozemek. Zdůraznil nebezpečí a žádal o řešení. Odpovědí bylo zahájit 
opětovné jednání se Státním pozemkovým úřadem. 
- Druhou připomínkou občanů bylo zakázat vstup a bruslení v zimním období na opraveném 
koupališti. Odpověď: ZO počítá se zákazem vstupu na led.   
  
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 4. 8. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Bc. Lenka Vaníčková                                        ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: p. David Pejsar                                          ……………………………….. 
 
 
                         Bc. Marek Štros                                         ……………………………….. 
 

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


