
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 25/2016 ze dne 29. 9. 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: p. Milena Chvalovská,  p. Josef Kocáb                                                

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 25/2016 ze dne 29. 9. 2016 
 
1. Návrh na uzavření věcného břemene s f. E-on 
2. Projednání poskytnutí dotace pro Sokol Lesonice 
3. RO č. 6 
4. Žádosti občanů 
5. Různé:  a)Jednání na VAK Třebíč 
                  b)Těžba dřeva 2016 
                  c) Diskuse  

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Návrh na uzavření věcného břemene s f. E-on 
ZO projednalo smlouvu na uzavření věcného břemene s E-on na provedení domovní přípojky NN u 
rodinného domu č.p. 81.  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s f. E-on. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.25./2016 bylo schváleno 
 
2.   Projednání poskytnutí dotace pro Sokol Lesonice 
ZO projednalo žádost org. Sokol Lesonice o poskytnutí dotace na dofinancování rekonstrukce 
elektroinstalace a hromosvodů v sokolovně. ZO poskytne 120 000,- Kč ( 50 000,- z rozpočtu, 70 000,- 
dofinancování).  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje žádost org. Sokol Lesonice a poskytne dotaci na rekonstrukci elektroinstalace a 
hromosvodů v sokolovně v celkový výši 120 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.25./2016 bylo schváleno 
 
3. RO č. 6 
ZO projednalo předložený návrh rozpočtového opatření č. 6 a navrhlo ho ke schválení. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje RO č. 6 viz př. č. 2.  
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.25./2016 bylo schváleno 
 
 4. Žádosti občanů 
a) Žádost - xxxxxx  
ZO projednalo žádost o souhlas s napojením novostavby RD p.xxxx na parcele. č. 360/54 
k veřejnému vodovodu, který vede v obecní parcele č. 360/52. 
 
 
 



 
 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje žádost o napojení k veřejnému vodovodu. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.a.25./2016 bylo schváleno 
 
b) Žádost - manželé xxxxxx 
 
ZO projednalo žádost o souhlas s napojením novostavby RD manželů xxxxxx na parcele 
 č. 1339/54 k veřejnému vodovodu, který vede v obecní parcele č. 1339/21. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje žádost manželů xxxxxx a vydává souhlas k napojení na veřejný vodovod. 
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.b.25./2016 bylo schváleno 
 
 
  5.Různé:  
a) Jednání na VAK Třebíč 
 Starosta informoval zastupitele o vystoupení Mor. Kromlova ze svazku VAK Třebíč a v důsledku toho 
bude dne 5.10.2016 vyvoláno jednání o řešení dalšího setrvání obce Lesonice ve svazku a 
zásobování obce pitnou vodou. Byl vysloven požadavek na setrvání ve svazku a pokračování 
zásobování vodou z vodního zdroje Slatina. 
 
b)Těžba dřeva 2016-2017   
 ZO projednalo pozastavení těžby v obecním lese na 1 rok z důvodů zapojení vytěžených porostů. 
V následujících letech bude těžba obnovena v menší míře. 
 
c) Diskuse 
Přítomní občané a ZO diskutovali o kvalitě odvedených prací na nových chodnících a navrhli 
odstranění navržených nedostatků. V 20:30 proběhla fyzická prohlídka staveniště s vysvětlením 
sporných míst, které budou dány stavební firmě k odstranění. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje napravit vzniklé nedostatky na opravě chodníků. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:Herman         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5.c.25./2016 bylo schváleno 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 29. 9. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: p. Milena Chvalovská                              ……………………………….. 
 
 
                         p. Josef Kocáb                                        ……………………………….. 
 

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


