
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 41/2018 ze dne 1. 2. 2018 
 
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 :  Ing. Michal Veleba 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi:  p. Josef Kocáb, p. David Pejsar                                             

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 41/2018 ze dne 1. 2. 2018 
 
1. lesní hospodářský plán 
2. smlouva o smlouvě budoucí s E-on 
3. SPU – stanovisko a návrh - Dvůr 
4. RO č. 1 
5. inventarizační zpráva 
6. schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesonice 
7. Různé: a) trezor 
                 b) informace o GDPR 
                 c) změna nabytí účinnosti odměňování 
                 d) cenové nabídky – výběrové řízení 
                 e) záměr o pronájmu obecního majetku 
                 f) diskuse        

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. lesní hospodářský plán 
Starosta informoval ZO o možnosti zpracování nového lesního hospodářského plánu na období let 
2019 – 2029. Po diskusi zastupitelstvo rozhodlo pokračovat s hospodařením v obecním lese dle Lesní 
hospodářské osnovy, kterou vypracuje ŽP. 
Návrh usnesení 
Obec Lesonice bude hospodařit v obecním lese dle Lesní hospodářské osnovy. 
Hlasování: Pro: 8  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.41/2018 bylo schváleno 
 
2. Smlouva o smlouvě budoucí s E-on 
ZO projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-on  
č.1030039896/001.  
Návrh usnesení 
ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E-on 
č.1030039896/001.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                 Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.41/2018 bylo schváleno 
 
3. SPU – stanovisko a návrh – Dvůr 

Starosta informoval ZO o stanovisku SPU ohledně spoluvlastnictví mezi obcí Lesonice a SPU ve věci vydání 
budov Dvora a zemědělské půdy. Byl přečtený dopis s návrhem SPU Znojmo o vydání souhlasného prohlášení 
obce Lesonice o předání id. ½ nemovitých věcí na  SPU. 
 ZO pověřuje starostu k projednání dalších kroků s právníkem. 
Návrh usnesení 
ZO pověřuje starostu k projednání dalších kroků s právníkem. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.41/2018 bylo schváleno 
 
 
 



 
 
 
4. RO č. 1 
  ZO projednalo RO č. 1 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. 4.41/2018 bylo schváleno 
 
 
 5. Inventarizační zpráva 
ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu 2017. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo Inventarizační zprávu 2017. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.41/2018 bylo schváleno 
 
 
6. Střednědobý výhled obce lesonice 
ZO schvaluje střednědobý výhled obce Lesonice na období 2018 – 2020, který byl předložen 
finančním výborem obce Lesonice.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje střednědobý výhled obce Lesonice na období 2018 – 2020. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.41/2018 bylo schváleno 
 
7.a) Trezor 
ZO projednalo nákup trezorové skříně z důvodu nutnosti zabezpečení osobních údajů dle GDPR 
v ceně do 20.000,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje nákup trezorové skříně v ceně do 20.000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.a41/2018 bylo schváleno 
 
7.b) Informace o GDPR 

Starosta informoval ZO o povinnosti zřízení GDPR a nezávislého pověřence ve věci ochrany osobních 
údajů. Byly probrány i náklady s touto službou. 
 
 7.c) Odměńování členů zastupitelstva 
Návrh usnesení 
Změna nabytí účinnosti usnesení č. 3.40/2017. 
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 od 1. 1. 2018. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.c41/2018 bylo schváleno 
 
7.d) Cenové nabídky – výběrové řízení 
 Starosta informoval ZO o firmě, která bude obci Lesonice zpracovávat výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace ke splaškové kanalizaci. Touto firmou je Jančálek s.r.o. Po vybrání projekční 
kanceláře bude svolána veřejná diskuse s občany.  
 
7.e) Záměr o pronájmu  obecního majetku 
ZO projednalo záměr o pronájmu obecního majetku: a to pronájem stožáru na střeše ZŠ Lesonice.  
Návrh usnesení 
ZO projednalo záměr o pronájmu obecního majetku: a to pronájem stožáru na střeše ZŠ Lesonice. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.e41/2018 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Diskuse 
- souhlas zřizovatele školy s finálním dokumentem - Místní akční plán rozvoje vzdělávání  
- možnosti získání dotací z JMK 
- postup v projektu na Vodní dílo Lesonice 
- řešení problematiky železniční stanice Rakšice a možnosti  rekonstrukce 
- starosta poděkoval místní jednotce SDH Lesonice za kvalitní pořádání Hasičského plesu 
- na Tříkrálovou sbírku bylo vybráno 8.789,-Kč. Děkujeme koledníkům a všem štědrým dárcům 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
 
 
V Lesonicích dne 1. 2. 2018 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                           ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Josef Kocáb                              ……………………………….. 
 
                       David Pejsar                            ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


