
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 37/2017 ze dne 14. 9. 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 :  6 
Omluven :  Pejsar, Veleba, Kocáb 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. Lenka Vaníčková 

   Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Danuše Jelínková, p. Rudolf Pazourek                                             

   Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 37/2017 ze dne 14. 9. 2017 
 
1. Kniha – Jížní Morava 
2. Záměr o prodeji obecního majetku – technologie internetu 
3. RO č. 7 
4. Svazek měst a obcí 
5. Informace z jednání s VAK Třebíč 
6. Různé: a) stanovisko k udělení licence 
                 b) diskuse             

    Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Kniha 
Starosta seznámil ZO o možnosti zapojení obce Lesonice do připravované knihy Jižní Morava. ZO 
projednalo obsah a formu příspěvku do knihy. Bylo navrženo zakoupit 21 knih. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje zapojit se do připravované knihy a následně zakoupit 21 výtisků. 
Hlasování: Pro: 6  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.37/2017 bylo schváleno 
 
2. Záměr o prodeji obecního majetku 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku a to: Prodej technologie na provozování obecního 
internetu. Důvodem prodeje je zvyšující se konkurence, finanční a organizační náročnost provozu 
internetu. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.37/2017 bylo schváleno 
 
3. RO č. 6 
  ZO projednalo RO č. 7 viz př. č.3. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 7 viz př. č.3. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.37/2017 bylo schváleno 
 
 
 4. Svazek měst a obcí 
 Starosta informoval ZO o možnostech obce vstoupit do okolních svazků měst a obcí, nebo MAS 
znojemska a moravskokrumlovska. Po diskusi bylo zastupiteli doporučeno zatím nevstupovat do 
těchto svazků. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje prozatím nevstupovat do svazků a MAS. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                             Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.37/2017 bylo schváleno 
 



 
 
 
 
 
 
5. Jednání na VAK Třebíč  
Starosta informoval ZO o jednání na VAK Třebíč ohledně možnosti budování a financování splaškové 
kanalizace v obci Lesonice s napojením na ČOV Petrovice. VAK Třebíč nabízí spolupráci v přípravě 
projektu a financování akce v pozici hlavního investora. Obec by zajistila územní řízení a 
dofinancování nákladů. ZO doporučuje další jednání o možnostech financování a celkové realizaci 
záměru. K této problematice budou občané průběžně informováni. 
 
 6.a) Stanovisko k udělení licence na provozování autobusové linky 445 
ZO projednalo stanovisko pro JMK na udělení licence na provozování autobusové linky 445 pro f. 
ČSAD Hodonín a.s. ZO požádá JMK o doplnění dopoledních spojů na Mor. Krumlov. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje vydat souhlasné stanovisko na udělení licence. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                           Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.a36/2017 bylo schváleno 
 
6.b) Diskuse:   
- starosta informoval přítomné zastupitele o provedeném hydrologickém a geologickém průzkumu na 
vodním díle Lesonice 
- byl projednaný termín a organizace na lesonickou ochutnávku dne 18. 11. od 15:00 
-  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 14. 9. 2017 
 
 
  Zapsala: Bc. Lenka Vaníčková                         ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Danuše Jelínková                        ……………………………….. 
 
                        Rudolf Pazourek                           ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


