
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 12/2019 ze dne 2. 12. 2019 
 
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 :  David Pejsar 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  p Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: Bc. Marek Štros, p. Danuše Jelínková                                             

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 12/2019 ze dne 2. 12. 2019 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2020 
2. Schválení střednědobého výhledu obce Lesonice na 2020 - 2022 
3. Plán inventur 
4. Smlouva s JMK o poskytnutí mimořádné dotace 
5. Žádosti občanů 
6. Záměr o prodeji obecního majetku 
7. RO č. 9 
8. Různé: a) dohoda o provedení práce 
                 b) strategie péče o obecní lesy 
                 c) žádost lesního hospodáře 
                 d) diskuse 
                                  

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2020 
ZO projednalo schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2020. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné 
zásadní připomínky a byl navržen ke schválení jako vyrovnaný rozpočet ve výši 4 315 400,-Kč víz př. 
č. 2. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo rozpočet obce Lesonice na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši 4 315 400,-Kč viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.12/2019 bylo schváleno 
 
2.  Schválení střednědobého výhledu obce Lesonice na 2020 – 2022 

ZO projednalo schválení střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2020 – 2022.  
Návrh usnesení 
 ZO schválilo střednědobý výhled obce Lesonice na období 2020 – 2022 viz př. č.3. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.12/2019 bylo schváleno 

 
 
3. Plán inventur 

ZO projednalo předložený plán inventur, který obsahuje navržené členy inventarizačních komisí. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje plán inventur na rok 2019.  
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.12/2019 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. Smlouva s JMK o poskytnutí mimořádné dotace 
 ZO projednalo smlouvu s JMK o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 160 000,- na podporu 
financování projektové dokumentace k rekonstrukci vodovodu Lesonice. Obsahem projektu je 
kompletní dokumentace k územnímu řízení a st. povolení. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo smlouvu s JMK o poskytnutí mimořádné dotace č. JMK062565/19/OKH. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.12/2019 bylo schváleno 
 
 
5. Žádosti občanů 
 Starosta informoval ZO o dvou žádostech od občanů, kteří nejsou trvale hlášeni v obci, ale přechodně 
zde bydlí. Tito občané mají zájem o přidělení palivového dřeva. ZO souhlasilo se zařazením do 
seznamu zájemců o palivové dřevo. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo žádosti občanů o přidělení palivového dřeva. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.12/2019 bylo schváleno 
 
6. Záměr o prodeji obecního majetku 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku a to: Těžba dřeva v obecním lese s následným 
prodejem kulatiny na pilu a palivového dřeva občanům obce Lesonice. Cena palivového dřeva byla 
stanovena na 400,-/mp. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo záměr o prodeji obecního majetku viz př. č. 4. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.12/2019 bylo schváleno 
 
7. RO č. 9 

ZO projednalo RO č. 9 viz př. č. 5. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 9 viz př. č. 5. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.12/2019 bylo schváleno 
 
8. Různé: a) Dohoda o provedení práce 
 ZO projednalo uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem na měsíc prosinec 2019 za práce 
v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Návrh usnesení 
  ZO uděluje souhlas k uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem na měsíc prosinec 2019 za 
práce v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: Kocáb                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8a.12/2019 bylo schváleno 
 
               b) Strategie péče o obecní lesy 
ZO projednalo dokument s názvem „Strategie péče o obecní lesy obce Lesonice.“ Jedná se o 
dokument k LHP obce Lesonice, který se bude projednávat v roce 2020 a je jeho důležitou součástí. 
  Návrh usnesení 
ZO schválilo dokument: „Strategie péče o obecní lesy obce Lesonice.“ 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8b.12/2019 bylo schváleno 
  
                c) Žádost lesního hospodáře 
ZO projednalo žádost o schválení dodatku ke smlouvě s lesním hospodářem Ing. Dušanem Utínkem a 
rozhodlo žádosti vyhovět. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo dodatek č.1 ke smlouvě s Ing. Dušanem Utínkem. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8c.12/2019 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
e) diskuse: - akce za rok 2019 
                 - výstavba dětského hřiště a proplacení dotace z MMR 
                 - těžba dřeva 
                 - vodní dílo                 
                 - obnova vysazených ovocných stromů 
Starosta obce vyslovil poděkování panu Mgr. Tomáši Kohoutkovi za dar pro občany Lesonic v podobě 
věnování a výsadby 24 ovocných stromků v ceně 5 000,-Kč. 
                    
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
 
 
V Lesonicích dne 2. 12. 2019 
 
  Zapsala: p. Veronika Fojtíková                                            ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Bc. Marek Štros                                              ……………………………….. 
         
                       p. Danuše Jelínková                                       ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


