
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 29/2017 ze dne 19. 1. 2017 
 
Jednání zastupitelstva obce Lesonice bylo zahájeno v 18:00 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 : p. Danuše Jelínková 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Josef Kocáb, p. David Pejsar                                              

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 29/2017 ze dne 19. 1. 2017 
 
1. ZŠ Lesonice 
2. Žádost – Tělocvičná jednota Sokol Lesonice 
3. Žádost – TJ Sokol Lesonice 
4. Ptačí chřipka 
5. Různé: a) úpravna vody na Slatinách 
                 b) žádost lesonické chasy 
                 c) nákup lesních pozemků 
                 d) diskuse             

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Informace ze ZŠ Lesonice 
Starosta informoval zastupitele o výpovědi ředitelky ZŠ Lesonice Mgr. Emilie Mácové ke dni 
28.1.2017. Dále byl řešený zástup na místo školnice po dobu zdravotní neschopnosti.  
Návrh usnesení 
 
 2. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Lesonice 
ZO projednalo žádost TcJ Sokol Lesonice o dotaci na provoz na rok 2017 ve výši 50.000,-Kč. 
Byla projednaná a zhodnocena oprava elektroinstalace v sokolovně v roce 2016, na kterou obec 
Lesonice přispěla 120.000,-Kč.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dotaci na provoz pro TcJ Sokol Lesonice ve výši 50.000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.29/2017 bylo schváleno 
 
 3. Žádost TJ Sokol Lesonice 
ZO projednalo žádost TJ Sokol Lesonice o možnosti užívání doručovací adresy na místním úřadě tj. 
Lesonice 73. 
 Návrh usnesení 
ZO schvaluje užívání doručovací adresy pro TJ Sokol Lesonice adresu Lesonice73. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.29/2017 bylo schváleno 
 
4. Ptačí chřipka 
Starosta informoval ZO o nařízení Státní veterinární správy ohledně ptačí chřipky. 
 
5.Různé:  a) úpravna vody Slatina 
                     Starosta informoval ZO o dokončení prací na úpravně vody na vodním zdroji Slatina. 
V prosinci bylo nainstalováno zařízení na odbourávání uranu ve vodě. Bylo konstatováno i doloženo, 
že v současné době voda splňuje všechna kritéria.  
 
 
 
 



 
 
                 b) příspěvek pro chasu Lesonice 
ZO projednalo žádost lesonické chasy o příspěvek na zapůjčení krojů na tradiční hody. Bylo 
konstatováno, že v rámci podpory udržení tradic v obci podpoříme krojované hody v celkové částce 
20.000,-Kč.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje příspěvek 20.000,-Kč na konání Tradičních krojovaných hodů. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5b.29/2017 bylo schváleno 
 
                  c) odkoupení lesních pozemků 
Starosta informoval zastupitele o nabídce k odkoupení lesních pozemků. Zastupitelé pověřili starostu 
k dalšímu jednání s daným zájemcem o prodej lesních pozemků na obec Lesonice. 
     
                   d) diskuse 
Starosta informoval zastupitele o uskutečněné Tříkrálové sbírce v naší obci a poděkoval ing. Michalovi 
Velebovi za organizaci. Bylo vybráno a odesláno 7400,-Kč. Dále starosta poděkoval ing. Jarkovi Pavlů 
za průběh a dokončení opravy elektroinstalace v místní sokolovně, na které se rovněž podílela 
organizace TcJ a TJ Sokol Lesonice a část místních občanů. 
Dalším bodem k diskusi bylo dovybavení opravené budovy u hasičské zbrojnice.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:00. 
 
V Lesonicích dne 19. 1. 2017 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
   Zápis ověřili: Josef Kocáb                                      ……………………………….. 
 
                        David Pejsar                                ……………………………….. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


