
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 45/2018 ze dne 26. 6. 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 :  p. Chvalovská 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. Lenka Vaníčková  

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Rudolf Pazourek, p. Josef Kocáb                                            

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 45/2018 ze dne 26. 6. 2018 
 
1. Schválení závěrečného účtu VAK Třebíč 
2. RO č. 5 
3. Souhlas s výměnou sirény 
4. Provozní řád víceúčelového hřiště 
5. Komunální volby 
6. Různé: a) přijetí finančního daru od obce Petrovice 
                 b) WC ve školním dvoře 
                 c) webové stránky obce Lesonice 
                 d) diskuse     

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Schválení závěrečného účtu VAK Třebíč 
ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet VAK Třebíč. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo Závěrečný účet VAK Třebíč. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.45/2018 bylo schváleno 
 
2. RO č. 5  
ZO projednalo a schválilo RO č. 5 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 5 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.45/2018 bylo schváleno 
 
3. Souhlas s výměnou sirény 

ZO projednalo a schválilo souhlas s umístěním koncového prvku varovaní – siréna.  
Návrh usnesení 
ZO schválilo souhlas s umístěním koncového prvku varovaní – siréna. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.45/2018 bylo schváleno 
 
 
4. Provozní řád víceúčelového hřiště Lesonice 
ZO projednalo a schválilo Provozní řád víceúčelového hřiště Lesonice a ustanovilo správce areálu, který bude 
odpovědný za provoz. Do konce prázdnin bude vstup bez poplatku.  Klíče budou zapůjčeny po nahlášení správci 
nebo na OU. Správcem je Drahomíra Šibralová. 

Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo Provozní řád víceúčelového hřiště Lesonice. 

Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                      Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.45/2018 bylo schváleno 
 
 
 



 
 
5. Komunální volby 

ZO projednalo přípravu komunálních voleb do obecního zastupitelstva, které se budou konat ve dnech 
5. – 6. října 2018. ZO vyzývá občany Lesonic, kteří mají zájem kandidovat do ZO, aby tak učinili v co 
nebližším termínu, kvůli zapsání do kandidátních listin.  
 
 
6. Různé: a) přijetí finančního daru od obce Petrovice  

ZO projednalo a schválilo přijetí finančního daru od obce Petrovice pro ZŠ Lesonice na materiální 
zabezpečení výuky ve výši 15 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo a schválilo přijetí finančního daru od obce Petrovice pro ZŠ Lesonice na materiální 
zabezpečení výuky ve výši 15 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6a.45/2018 bylo schváleno 
 
 
6.  b) WC ve školním dvoře 

ZO projednalo nutnost vybudovat ve školním dvoře sociální zařízení a současně pověřilo starostu 
k zajištění cenových nabídek. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo nutnost vybudovat ve školním dvoře sociální zařízení a současně pověřilo starostu 
k zajištění cenových nabídek. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se:0                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6b.45/2018 bylo schváleno 
 
6.c) webové stránky obce Lesonice 
  ZO projednalo a schválilo obnovu webových stránek obce Lesonice a pověřuje starostu a 
administrátora webu k těmto krokům. 
Návrh usnesení 
 ZO projednalo a schválilo obnovu webových stránek obce Lesonice a pověřuje starostu a 
administrátora webu k těmto krokům. 
Hlasování: Pro: 8      Proti: 0     Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6c.45/2018 bylo schváleno 
 
 
6.d)  Diskuse 
- zadání nabídky na výrobu obecních triček 
- změna ceny za zapůjčení altánu na 150,-Kč/akci 
- informace o schválení dotace na podporu venkovských prodejen 
- organizace akce na koupališti dne 21. 7. 2018 od 13hod. – potápěči, občerstvení, program 
- diskuse na téma jak zabránit parkování na chodnících – dlouhodobý problém 
- akce na 1. a 2. září – koloběžky: organizace akce, pořadatelé…  
- problematika s kůrovcovou kalamitou v obecním lese 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:30. 
 
 
 
 
V Lesonicích dne 26. 6. 2018 
 
 
  Zapsala: Bc. Lenka Vaníčková                           ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. Rudolf Pazourek                  ……………………………….. 
 
                       p. Josef Kocáb                          ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 


