
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 38/2017 ze dne 26. 10. 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: p. David  Pejsar,  Bc. Lenka Vaníčková                                             

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 38/2017 ze dne 26. 10. 2017 
 
1. Prodej obecního majetku - internet 
2. Těžba dřeva 
3. RO č. 8 
4. Vodní dílo Lesonice 
5. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 
6. Různé: a) záměr o prodeji obecního majetku 
                 b) smlouva – věcné břemeno 
                 c)  smlouva o poskytnutí finančního příspěvku 
                 d) kanalizace        

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Prodej obecního majetku - Internet 
ZO projednalo dle doručených nabídek prodej obecního majetku a to: Bezdrátovou síť internetu prodat 
firmě Eceatel s.r.o. za cenu 49 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dle návrhu výběrové komise prodej bezdrátové sítě internetu firmě Eceatel s.r.o. za cenu 
49 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 9  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.38/2017 bylo schváleno 
 
2. Zrušení záměru o prodeji obecního majetku - dřevo 
ZO projednalo zrušení vydaného záměru o prodeji obecního majetku na těžbu dřeva ze dne 20. 7. 
2017 č. usnesení 5.35/2017. Důvodem zrušení záměru je změna skutečností ohledně přednostní 
těžby kalamitních porostů a nahodilé těžby.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje zrušení záměru o prodeji obecního majetku ze dne 20.7.2017 č. usnesení 5.35/2017. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.38/2017 bylo schváleno 
 
3. RO č. 8 
  ZO projednalo RO č. 8 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 8 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.38/2017 bylo schváleno 
 
 
 4. Vodní dílo Lesonice 
 Starosta informoval ZO o průběhu přípravných prací a zadání projektu na vodní dílo Lesonice dle 
smlouvy s f. VZD incest s.r.o. 
 
 
 
 



 
 
 
5. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 
ZO projednalo předložený návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2018. Návrh rozpočtu je sestavený na 
paragrafy. Příjmy ve výši 3 448 200,-Kč a výdaje 3 448 200,-Kč. Návrh rozpočtu bude zveřejněný na 
UD a EUD do schválení rozpočtu na ZO po dobu min. 15-ti dnů. 
 
 6.a) Záměr o prodeji obecního majetku- dřevo 
ZO projednalo záměr prodat obecní majetek a to: Nahodilou těžbu dřeva. Část dřeva (borová kulatina) 
bude zpracována do kulatiny a prodána na pilu. Ostatní vláknina (borová kulatina a suché kmeny 
listnatých dřevin) bude prodána občanům obce Lesonice za cenu 300,-Kč za prm. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr prodeje obecního majetku. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                           Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.a38/2017 bylo schváleno 
 
6.b) Smlouva s E.on   
 ZO projednalo: Smlouva č. 1030037748/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.on 
Distribuce, a.s. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu č. 1030037748/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                           Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.b38/2017 bylo schváleno 
 
6.c)  Smlouva o poskytnutí účelového fin. příspěvku 
ZO projednalo: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku s městem Mor. Krumlov č. 
OSV/28/2017 na pokrytí nákladů sociální péče.  
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje: Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku s městem Mor. Krumlov č. 
OSV/28/2017. 
Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                           Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.c38/2017 bylo schváleno 
 
6.d) Splašková kanalizace obce Lesonice 
ZO projednalo situaci ohledně řešení problematiky odkanalizování obce Lesonice. ZO rozhodlo po 
diskusi pověřit starostu obce k zahájení jednání na přípravu studie proveditelnosti a financování 
splaškové kanalizace v Lesonicích. Po sestavení základních informací proběhne s občany veřejná 
debata k dané problematice. Termín bude upřesněn. 
   Návrh usnesení 
ZO pověřuje starostu obce Lesonice k jednání ohledně splaškové kanalizace v obci Lesonice. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: Pazourek  Zdržel se: 0                                           Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.d38/2017 bylo schváleno 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 26. 10. 2017 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                  ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: David Pejsar                                     ……………………………….. 
 
                       Bc. Lenka Vaníčková                         ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 


