
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 44/2018 ze dne 17. 5. 2018 
 
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 : 8 
Omluven :  Bc. Lenka Vaníčková 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Danuše Jejínková,  p. David Pejsar                                            

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 44/2018 ze dne 17. 5. 2018 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017 
2. Schválení účetní závěrky obce Lesonice za rok 2017 
3. Schválení účetní závěrky ZŠ Lesonice za rok 2017 
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ Lesonice za rok 2017 
5. Zpracování LHP 
6. Kanalizace 
7. Různé: a) dotace z rozpočtu JMK – mobiliář na koupaliště  
                 b) dotace z rozpočtu JMK – projekt na vodní nádrž Lesonice 
                 c) RO č. 4 
                 d) směrnice o ochraně osobních údajů 
                 e) spisový a skartační řád 
                 f) dodatek zřizovací listiny JSDH Lesonice 
                 g) žádost Jednota COOP Moravský Krumlov 
                 h) diskuse     

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2017 
ZO schválilo Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2017 bez výhrad. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2017 bez výhrad 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.44/2018 bylo schváleno 
 
2. Schválení účetní závěrky obce Lesonice za rok 2017  
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Lesonice za rok 2017. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce Lesonice za rok 2017. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.44/2018 bylo schváleno 
 
3. Schválení účetní závěrky ZŠ Lesonice za rok 2017 

ZO projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2017. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2017. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.44/2018 bylo schváleno 
 
 
4. Schválení hospodářského výsledku ZŠ Lesonice za rok 2017 
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ Lesonice za rok 2017ve výši 0,-Kč. 

Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ Lesonice za rok 2017ve výši 0,-Kč. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                      Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.44/2018 bylo schváleno 



 
 
 
 
5. Zpracování LHP 

ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele na zpracování LHP na období 2020 – 2029 spolu 
s dalšími zadavateli LHP na společném hodnocení nabídek.  
Současně ZO pověřuje:  
- starostu obce účastí na společném vyhodnocení nabídek a výběrem společného dodavatele LHP 
- odborného lesního hospodáře (OLH), Ing. Dušana Utínka přípravou a odesláním výzvy k odeslání 
nabídek na zpracování LHP a organizací hodnocení zpracování LHP 
- OLH Ing. Dušana Utínka zastupováním obce Lesonice ve věcech technické přípravy při zpracování 
LHP pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Lesonice   
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele na zpracování LHP na období 2020 – 2029 spolu 
s dalšími zadavateli LHP na společném hodnocení nabídek.  
Současně ZO pověřuje:  
- starostu obce účastí na společném vyhodnocení nabídek a výběrem společného dodavatele LHP 
- odborného lesního hospodáře (OLH), Ing. Dušana Utínka přípravou a odesláním výzvy k odeslání 
nabídek na zpracování LHP a organizací hodnocení zpracování LHP 
- OLH Ing. Dušana Utínka zastupováním obce Lesonice ve věcech technické přípravy při zpracování 
LHP pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Lesonice   
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.44/2018 bylo schváleno 
 
6. Kanalizace 

Starosta informoval zastupitele o průběhu jednání s VAK a VAS Třebíč a DUIS s.r.o. ohledně 
připravovaného projektu na splaškovou kanalizaci obce Lesonice s následným napojením na ČOV 
Petrovice. Byla dohodnuta veřejná schůze s občany, která proběhne 31. 5. 2018 v 17:00 v budově 
sokolovny Lesonice. Na tomto setkání budou přítomni zástupci VAK a VAS Třebíč a projektant. 
 
7. Různé: a) dotace z rozpočtu JMK – mobiliář na koupaliště  

ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50.000,-Kč na 
vybavení koupaliště  Lesonice – mobiliář.  
Návrh usnesení 
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 50.000,-Kč na vybavení koupaliště  
Lesonice – mobiliář. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7a.44/2018 bylo schváleno 
 
 
7.  b) dotace z rozpočtu JMK – projekt na vodní nádrž Lesonice 

ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: 
Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území JMK v roce 2018 ve výši 50.000,-Kč. 
Tato dotace bude využita ke krytí části nákladů na projektovou dokumentaci vodního díla Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora boje 
proti suchu a na zadržení vody v krajině na území JMK v roce 2018 ve výši 50.000,-Kč.    
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7b.44/2018 bylo schváleno 
 
7.c) RO č. 4 
  ZO projednalo RO č. 4 viz př. č. 2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 4 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7c.44/2018 bylo schváleno 
 
 
7. d) směrnice o ochraně osobních údajů 

ZO projednalo a schválilo: Směrnice o ochraně osobních údajů a krizový plán v oblasti ochrany 
osobních údajů. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje: Směrnice o ochraně osobních údajů a krizový plán v oblasti ochrany osobních údajů. 
Hlasování: Pro: 8     Proti: 0     Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7d.44/2018 bylo schváleno 
 
 
 
 



 
 
7.e) spisový a skartační řád 
ZO projednalo a schválilo Spisový a skartační řád obecního úřadu Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje Spisový a skartační řád obecního úřadu Lesonice. 
Hlasování: Pro: 8      Proti: 0    Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7e.44/2018 bylo schváleno 
 
7. f) dodatek zřizovací listiny JSDH Lesonice 

ZO projednalo a schválilo dodatek Zřizovací listiny JSDH Lesonice 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dodatek Zřizovací listiny JSDH Lesonice 
Hlasování: Pro: 8      Proti: 0    Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7f.44/2018 bylo schváleno 
 
7.g) žádost Jednoty COOP o dotaci 
ZO projednalo žádost Jednoty COOP Moravský Krumlov o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK za 
přispění obce Lesonice. ZO pověřuje starostu obce k jednání s Jednotou o zlepšení stavu provozovny. 
O zapojení do dotace se rozhodne po jednání. 
 
7.h)  Diskuse 
- jednání o kanalizaci a veřejném projednání dne 31. 5. 2018 v 17:00 
- slavnostní otevření víceúčelového hřiště dne 15. 6. 2018 v 15hod – projednání programu 
- napojení inženýrských sítí k nemovitostem 
- koloběžkové závody v obci Petrovice a Lesonice ve dnech 1. a 2. 9. 2018 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
 
 
 
V Lesonicích dne 17. 5. 2018 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                           ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. Danuše Jelínková                  ……………………………….. 
 
                       p. David Pejsar                          ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


