
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 35/2017 ze dne 20. 7. 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 :  0 
Omluven :  0 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p. Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Ing. Michal Veleba, Bc. Marek Štros                                              

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 35/2017 ze dne 20. 7. 2017 
 
1. Výběrové řízení na svoz komunálního odpadu 
2. RO č. 5 
3. Stavební komise 
4. Koupaliště 
5. Záměr o prodeji obecního majetku 
6. Hody 2017 
7. Různé: a) žádosti občanů 
                 b) nákup tiskárny 
                 c) cenová nabídka na vodní nádrž 
                 d) diskuse             

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Výběrové řízení na svoz komunálního odpadu 
ZO projednalo nabídky oslovených firem na svoz kom. odpadu. Po zvážení stanovených kritérií 
navrhla výběrová komise na vítěze zakázky firmu FCC Česká republika, s.r.o. Současně ZO pověřilo 
starostu k uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědí 6 měsíců. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje na návrh výběrové komise firmu na svoz kom. odpadu f. FCC Česká republika, s.r.o. 
Současně pověřuje starostu k uzavření smlouvy. 
Hlasování: Pro: 9  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.35/2017 bylo schváleno 
 
 
2. RO č. 5 
  ZO projednalo RO č. 5 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 5 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.35/2017 bylo schváleno 
 
 
 3. Stavební kopmise  
  ZO projednalo navrženou stavební komisi ve složení Jaroslav Pejsar, Rudolf Fál a Jaroslav Veleba. 
Komise byla sestavena za účelem kontroly a stavebního dozoru při stavebních činnostech v obci 
Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje navrženou stavební komisi ve složení J. Pejsar, R. Fál, J. Veleba. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                             Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.35/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
4. Koupaliště 
Starosta informoval zastupitele o průběhu stavebních prací na opravě koupaliště. Plný provoz bude 
předběžně zahájen od  28. 7. 2017.  
 
 
 5. Záměr o prodeji obecního majetku 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku na těžbu a prodej dřeva z obecního lesa viz př. č. 3. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku na těžbu a prodej dřeva z obecního lesa viz př. č. 3. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.35/2017 bylo schváleno 
 
6. Hody 2017 
ZO projednalo pořádání Hodů 2017 a večerní zábavy dne 26. 8. 2017. Byla stanovena cena 
vstupného ve výši 90,-Kč (večerní zábava).  
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje pořádaní hodů a večerní zábavy dne 26. 8. 2017. Cena vstupného je 90,-Kč. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.35/2017 bylo schváleno 
 
7a) žádosti občanů 
ZO projednalo žádost p. V. Urbánka na povolení stavby a připojení k místním inženýrským sítím. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje žádost a povoluje napojení na místní inženýrské sítě. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7a.35/2017 bylo schváleno 
 
  b) tiskárna 
ZO projednalo nákup nové tiskárny na OU Lesonice v hodnotě do 13 000,-Kč. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje nákup nové tiskárny v hodnotě do 13000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7b.35/2017 bylo schváleno 
 
 c) cenové nabídky na vodní nádrž 
ZO projednalo cenovou nabídku na projekt k vybudování vodní nádrže. Z obeslaných kanceláří byla 
dodána jen jedna nabídka od f. VZD Invest, s.r.o. ZO projednalo tuto nabídku na projekt a doporučuje 
do smlouvy zapracovat možnost odstoupení v případě nevhodnosti dané lokality po hydrologickém a 
geologickém průzkumu. Tyto práce mohou být financovány dotací z JMK. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje cenovou nabídku od f. VZD Inves,t s.r.o. a souhlasí se zahájením projektu. Pověřuje 
starostu k uzavření smlouvy. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7c.35/2017 bylo schváleno 
 
 
d) diskuse: neproběhla 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 20. 7. 2017 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba                              ……………………………….. 
 
                        Bc. Marek Štros                             ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 


