
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 43/2018 ze dne 19. 4. 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 :  p. David  Pejsar 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

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

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

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 43/2018 ze dne 19. 4. 2018 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017 
2. ZŠ Lesonice – schválení výjimky a rozpočet na 2018 
3. Obecní les 
4. Výběrové řízení – projekt splaškové kanalizace 
5. Výběrové řízení – oplocení ve školním dvoře 
6. Záměr o prodeji obecního majetku – dřevo 
7. Záměr o prodeji obecního majetku – cihle 
8. RO a) č. 2 
          b) č. 3 
9. Žádosti občanů 
10. Různé: a) VAK  
                   b) porada starostů 
                   c) diskuse       

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017 
ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017. Ten bude zveřejněn na UD a 
EUD do schválení na ZO minimálně po dobu 15ti dnů. 
 
2. ZŠ Lesonice a) žádost o povolení výjimky 
ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Lesonice za rok 2017/2018. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Lesonice za rok 2017/2018. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2a.43/2018 bylo schváleno 
 
                          b) navýšení rozpočtu pro ZŠ Lesonice 
ZO projednalo a schválilo navýšení rozpočtu pro ZŠ Lesonice ve výši 207 000,-Kč. ZO požaduje 
konzultace se starostou při použití investic nad 10 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo navýšení rozpočtu pro ZŠ Lesonice ve výši 207 000,-Kč. ZO požaduje 
konzultace se starostou při použití investic nad 10 000,-Kč. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2b.43/2018 bylo schváleno 
 
 
3. Obecní les 

ZO revokuje usnesení č. 1.41/2018 ze dne 1. 2. 2018. ZO schvaluje zpracování Lesního hospodářského plánu na 
roky 2019 – 2029. 

Návrh usnesení 
ZO revokuje usnesení č. 1.41/2018 ze dne 1. 2. 2018. ZO schvaluje zpracování Lesního hospodářského plánu na 
roky 2019 – 2029. 

Hlasování: Pro: 6  Proti: Pazourek   Zdržel se:Herman                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.43/2018 bylo schváleno 



 
 
 
 
 
4. Výběrové řízení – projekt na splaškovou kanalizaci 
ZO projednalo a schválilo na základě výběrového řízení, které provedla firma Jančálek s.r.o., firmu 
DUIS s.r.o. s cenou nabídky ve výši 438 800,-Kč bez DPH. Jedná se o projektovou dokumentaci: 
Lesonice – odkanalizování obce – projektová dokumentace. Tato dokumentace bude v rozsahu 
prací do provedení územního řízení.  
 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dle návrhu komise z výběrového řízení na zakázku: Lesonice – odkanalizování obce- projektová 
dokumentace, firmu DUIS s.r.o. Cena prací je 438 800,- Kč bez DPH. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.43/2018 bylo schváleno 
 
5. Výběrové řízení – oplocení ve školním dvoře 

ZO projednalo a schválilo na návrh výběrové komise na akci: „ Oplocení školního dvora“, firmu Valda 
stav s.r.o. s cenou nabídky ve výši 138 595,- Kč s DPH. Oplocení bude zhotoveno z betonových dílců 
Harašta včetně bourání starého zdiva. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje na návrh výběrové komise na akci: „ Oplocení školního dvora“, firmu Valda stav s.r.o. 
s cenou nabídky ve výši 138 595,- Kč s DPH. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.43/2018 bylo schváleno 
 
6. Záměr o prodeji obecního majetku – nahodilá těžba dřeva a prodej kulatiny 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku a to: nahodilou těžbu kalamitního dřeva v obecním 
lese (borovice, smrk) a následný prodej kulatiny na pilu. Palivové dřevo bude nabídnuto k odkoupení.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku – nahodilá těžba dřeva (borovice, smrk). 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.43/2018 bylo schváleno 
 
 
7.  Záměr o prodeji obecního majetku – požité a očištěné plné cihly 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku a to: prodej očištěných použitých plných cihel. Cena 
cihel byla stanovena na 3,-Kč/ kus.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku a to: prodej očištěných použitých plných cihel. Cena 
cihel byla stanovena na 3,-Kč/ kus.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.42/2018 bylo schváleno 
 
8.a) RO č. 2 
  ZO projednalo RO č. 2 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 2 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8a.43/2018 bylo schváleno 
 
 
8.b) RO č. 3 
  ZO projednalo RO č. 3 viz př. č.3. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 3 viz př. č.3. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8b.43/2018 bylo schváleno 
 
9.a) Žádosti občanů – xxxxx 
ZO projednalo žádost xxxx o souhlas s výstavbou zděného oplocení zahrady na pozemcích parc. č. 
1474/7 a 1479/2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje žádost xxxxx o souhlas s výstavbou zděného oplocení zahrady na pozemcích parc. č. 
1474/7 a 1479/2. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 9a.43/2018 bylo schváleno 
 
 



 
 
9.b) Žádosti občanů – p. xxxx 
ZO projednalo žádost xxxxxxx o souhlas s převodem stavebního pozemku parc. č. 1339/53. ZO 
pověřilo starostu k sepsání smlouvy. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje žádost xxxxxx o souhlas s převodem stavebního pozemku parc. č. 1339/53. ZO pověřilo 
starostu k sepsání smlouvy. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 9b.43/2018 bylo schváleno 
 
10. Valná hromada VAK Třebíč 
Starosta informoval ZO o výsledku valné hromady VAK Třebíč. 
 
 4.c)  Diskuse 
- informace o poradě starostů  
- informace o jednání s Lesy ČR o nadměrné těžbě 
- zabezpečení OU  
- termín otevření nového víceúčelového hřiště – předběžný termín je plánovaný na 15. – 16. 6. 2018 
- podání žaloby na SPÚ ohledně rozdělení majetku  
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
 
 
 
V Lesonicích dne 19. 4. 2018 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                           ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba                             ……………………………….. 
 
                       Bc. Marek Štros                           ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


