
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 31/2017 ze dne 10. 4. 2017 
 
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. 31/2017 ze dne 10. 4. 2017 
 
1. Dohoda o spádovosti mateřské školy 
2. Budovy Dvora- informace 
3. Hospodaření v obecním lese 
4. Různé: a) konkurz na ředitele ZŠ Lesonice 
                 b) valná hromada VAK Třebíč 
                 c) obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
                 d) záměr o převodu obecního majetku 
                 e) diskuse             

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Dohoda o spádovosti MŠ 
ZO projednalo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy s obcí 
Petrovice.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Petrovice. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.31/2017 bylo schváleno 
 
 2. Budovy Dvora 
Starosta obce informoval zastupitele o jednání na -  Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových -  ve věci vlastnictví a řešení chátrajícího stavu budov. Bylo konstatováno, že úřad 
budovy stále nepřevzal a z toho důvodu za ně nemůže nést zodpovědnost. Budou probíhat další 
jednání se SPÚ Brno.   
 
3.Hospodaření v obecním lese 
ZO projednalo částečné zalesnění vytěžené lokality v Černicích a pověřilo starostu k zajištění 
potřebných prací. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje částečné zalesnění vytěženého lesního pozemku.  
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.31/2017 bylo schváleno 
 
4.a) Konkurz na ředitele ZŠ Lesonice 
  Starosta informoval zastupitele o průběhu konkurzu a představil harmonogram termínů jednání 
jmenované konkurzní komise na místo ředitele ZŠ Lesonice. 
 
 
 b) Valná hromada VAK Třebíč 
Starosta obce informoval zastupitele o valné hromadě společnosti VAK Třebíč. Proběhlo i jednání o 
možnostech řešení splaškové kanalizace s podporou VAK (příspěvek VAK je 10%). Tato částka je pro 
obec nedostatečná a z důvodu nedostatku finančních prostředků je řešení splaškové kanalizace 
v jednání. ZO projednalo závěrečný účet VAK Třebíč. 
 



 
 
 
 c) Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
ZO projednalo Obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 1/2017 o vymezení školských obvodů 
spádové mateřské školy. Spádovou mateřskou školou je stanovena MŠ Petrovice. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 1/2017 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4c.31/2017 bylo schváleno 
 
d) Záměr o převodu obecního majetku 
ZO projednalo záměr o převodu obecního majetku. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu k RD č. 
p. 105 v celkové pořizovací hodnotě 307 000,-Kč. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o převodu obecního majetku viz příloha č.3. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4d.31/2017 bylo schváleno 
 
  
 e) diskuse: - rekonstrukce koupaliště 
                     - obsazení pracovního místa na VPP 
                     - kulturní a společenské akce 
                 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 10. 4. 2017 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
   Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba                               ……………………………….. 
 
                        Bc. Lenka Vaníčková                                ……………………………….. 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


