
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 6/2019 ze dne 11. 4. 2019 
 
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. Marek Štros 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p. Veronika Fojtíková  

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Ing. Michal Veleba, p. David Pejsar                                            

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 6/2019 ze dne 11. 4. 2019 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice 2018 
2. Záměr o prodeji obecního majetku 
3. RO č. 3 
4. Soudní spor s PÚ 
5. Kulturní a společenské akce v roce 2019 
6. Smlouva o nákupu pozemků a, b 
7. Různé: a) schválení dohody 
                 b) setkání starostů s vedením JMK 
                 c) Ukliďme Česko 
                 d) smlouva s JMK 
                 e) diskuse 
 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                    Návrh byl přijat. 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2018 
ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2018. 
Návrh usnesení 
 ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2018. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                      Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.6/2019 bylo schváleno 
 
 
2. Záměr o prodeji obecního majetku 
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku. Jedná se o prodej kulatiny a palivového dříví. Palivo 
bude k prodeji občanům obce Lesonice za cenu 400,-Kč/mp. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo záměr o prodeji obecního majetku. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: Pazourek                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.6/2019 bylo schváleno 
 
 
3. RO č. 3 

ZO projednalo a schválilo RO č. 3 viz př. č. 2. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 3 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: Chvalovská                                        Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.6/2019 bylo schváleno 
 
 
 
4. Soudní spor s PÚ 
Starosta informoval ZO o prvním soudním stání s PÚ ohledně sporu o uznání vlastnictví Dvora. Další 
jednání je 13. 5. 2019. 
 



 
 
5. Kulturní a společenské akce v roce 2019 
ZO projednalo kulturní akce na rok 2019. Byla schválena částka na propagaci 100. výročí založení 
SOKOL Lesonice ve výši 50 tis. Kč. ZO projednalo navržené propagační a dárkové předměty. ZO 
schválilo za pronájem víceúčelového hřiště částku ve výši 2000,-Kč na akci: „ Nohejbalový turna“j.  
 
 
6. Nákup pozemků 
a) ZO projednalo smlouvu o nákupu pozemku od COOP Jednota Moravský Krumlov parc. č. 1525/1 o 
výměře 281 m

2
 za cenu 33 720,-Kč. Pozemek bude určen k výstavbě přečerpávací stanice ke 

splaškové kanalizaci.   
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o nákupu pozemku od COOP Jednota Moravský Krumlov parc. č. 1525/1 o 
výměře 281 m

2
 v ceně 33 720,-Kč. 

Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6a.6/2019 bylo schváleno 
 
b) ZO projednalo smlouvu o nákupu pozemku  parc. č. 418/48 o výměře 177 m

2
 za dohodnutou cenu 

20,-Kč/m
2
. Pozemek bude určen k vedení inženýrských sítí.   

Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o nákupu pozemku  parc. č. 418/48 o výměře 177 m

2
 za dohodnutou cenu 20,-

Kč/m
2
.    

Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6b.6/2019 bylo schváleno 
 
 
 
7. Různé: a) schválení dohody 
  ZO projednalo uzavření dohody o provedení práce s p. Kocábem za měsíc duben v ceně  
400,-Kč/1 hod. práce. Jedná se o manipulaci vytěženého dřeva v obecním lese. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. Kocábem za měsíc duben v ceně  
400,-Kč/1 hod. práce. Jedná se o manipulaci vytěženého dřeva v obecním lese. 
 
Hlasování: Pro:7   Proti:0   Zdržel se: Kocáb                                                               Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7a.6/2019 bylo schváleno 
 
              b)  setkání starostů s vedení JMK 
Starosta obce informoval ZO o setkání s vedením JMK, kde byly projednávány plány rozvoje JMK a 
investice do dopravy a infrastruktury JMK. 
              
               c) Ukliďme Česko 
Starosta obce vyslovil velké poděkování všem účastníkům dobrovolné akce: „Ukliďme Česko“. Tato 
akce proběhla v sobotu 6. 4. 2019 a pomohlo 15 dospělých a 15 dětí. Cílem bylo uklidit odpadky 
kolem silnice, v obci a v lese. Posbíralo se přes 900kg odpadu, který byl po roztřídění odvezen.  
Všem účastníkům patří velké poděkování. 
 
               d) smlouva s JMK  
ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s JMK. Jedná se souhlas 
s vedením splaškové kanalizační sítě v pozemcích JMK 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s JMK. 
Hlasování: Pro:7   Proti:0   Zdržel se: Kocáb                                                               Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7d.6/2019 bylo schváleno 
 
b) diskuse: - stížnosti občanů na porušování osobního soukromí 
                    - rekonstrukce WC na OU 
                    - kanalizace 
                     
 Starosta obce poděkoval členům divadelního spolku LOS TJ Sokol  Lesonice za velmi povedené 
divadelní představení a obohacení kulturního života obce.                     
                     
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
 



 
 
 
V Lesonicích dne 11. 4. 2019 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                                 ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba                                          ……………………………….. 
 
                       p. David Pejsar                                       ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


