
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 40/2017 ze dne 18. 12. 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 :  Josef Kocáb 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Rudolf Pazourek 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi:  p. Milena Chvalovská, p. Danuše Jelínková                                             

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 40/2017 ze dne 18. 12. 2017 
 
1. Výběrové řízení na geodetické práce 
2. Žádosti občanů 
3. Odměňování členů zastupitelstva 
4. RO č. 10 
5. Různé: a) schválení rozpočtu a střednědobého výhledu ZŠ Lesonice 
                 b) střednědobý výhled obce Lesonice 
                 c) diskuse        

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Výběrové řízení na geodetické práce 
ZO projednalo a schválilo firmu na zpracování geodetických podkladů pro projektovou dokumentaci na 
splaškovou kanalizaci. Vítěznou firmou s cenou 49. 700,-Kč byla vybrána: Vavroušek Pavel, 
 Letkovice 204.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje firmu na geodetické práce pro projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci firmu 
Vavroušek Pavel, Letkovice 204. 
Hlasování: Pro: 8  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.40/2017 bylo schváleno 
 
2. Žádosti občanů 
ZO projednalo žádost p. Jaromíra Štrose, Lesonice 9 o nápravu současného stavu pozemků v jeho 
vlastnictví, které byly v minulosti zabrány na cesty nebo jako pozemky k jiným účelům než jako orná 
půda. 
Návrh usnesení 
ZO přijalo žádost p. Jaromíra Štrose, Lesonice 9 o řešení současného stavu pozemků, které byly 
historicky v jeho vlastnictví. Jedná se o pozemky a cestu za domem Lesonice 9, pozemky vedle hřiště, 
za vepřínem, pozemky na Červenicích u cihelny a cestu Pod hájkem. ZO navrhuje tento stav řešit 
v rámci pozemkových úprav. 
  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                 Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.40/2017 bylo schváleno 
 
3. Odměńování členů zastupitelstva 
Návrh usnesení 
ZO Lesonice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících 
částkách: 
 starosta:15.000,-Kč 
 místostarosta: 8.000,-Kč 
 člen zastupitelstva bez další funkce: 500,-Kč 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 
Hlasování: Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: Herman                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.40/2017 bylo schváleno 
 



 
 
 
4. RO č. 10 
  ZO projednalo RO č. 10 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 10 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.40/2017 bylo schváleno 
 
 
 5. a) Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Lesonice 
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Lesonice 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Lesonice 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.a40/2017 bylo schváleno 
 
 
5. b) Střednědobý výhled obce lesonice 
ZO projednalo návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na dobu 2018 – 2020, který byl předložen 
finančním výborem obce Lesonice. Bude vyvěšen na UD a EUD. 
 
 5.c) Diskuse 
- starosta informoval zastupitele o technologickém postupu stavby víceúčelového hřiště 
- starosta poděkoval zastupitelům za činnost v uplynulém roce 
- ZO projednalo aktivity na rok 2018 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 18. 12. 2017 
 
 
  Zapsala: Rudolf Pazourek                         ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Milena Chvalovská                     ……………………………….. 
 
                       Danuše Jelínková                        ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


