
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 9/2019 ze dne 29. 7. 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 :  p. 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. Lenka Vaníčková, p. Rudolf Pazourek                                            

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 9/2019 ze dne 29. 7. 2019 
 
1. Výběrové řízení – veřejné hřiště 
2. RO č. 6 
3. Provoz koupaliště 
4. Hody 2019 
5. Různé: a) Smlouva s Moravským Krumlovem – sociální péče 
                 b) vozidlo JSDH Lesonice 
                 c) diskuse 
 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                    Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Výběrové řízení – Veřejné hřiště  
ZO projednalo nabídky na realizaci akce: Veřejné hřiště Lesonice. ZO vybralo firmu Hřiště 8D. Akce 
bude realizována za podpory dotace z MMR a nahradí se dosluhující dětské hřiště. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo ve výběrovém řízení na akci: Veřejné hřiště Lesonice firmu Hřiště 8D. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: Chvalovská                                                     Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.9/2019 bylo schváleno 
 
 
 
2. RO č. 6 

ZO projednalo a schválilo RO č. 6 viz př. č. 2. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 6 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.9/2019 bylo schváleno 
 
 
3. Provoz koupaliště Lesonice 
  ZO projednalo ceník za vstup do areálu koupaliště  Lesonice, který bude platný od 1. 8. 2019. 
Dospělý 30,- / dítě od 6 – 15 let 10,- / dítě do 6 let zdarma. Výběrem vstupného bude pověřen 
zaměstnanec obce Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje ceník za vstup do areálu koupaliště  Lesonice, který bude platný od 1. 8. 2019. 
Dospělý 30,- / dítě od 6 – 15 let 10,- / dítě do 6 let zdarma. Výběrem vstupného bude pověřen 
zaměstnanec obce Lesonice. 
 
Hlasování: Pro:8  Proti:0   Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.9/2019 bylo schváleno. 
 



 
 
4. Hody 2019 
a) ZO projednalo konání hodů a hodové zábavy dne 24. 8. 2019 a stanovilo cenu vstupného na 
večerní zábavu 100,-Kč. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje konání hodů a hodové zábavy dne 24. 8. 2019 a stanovilo cenu vstupného na večerní 
zábavu 100,-Kč. 
Hlasování: Pro:6   Proti: 0   Zdržel se:Herman, Vaníčková                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4a.9/2019 bylo schváleno 
 
b) ZO projednalo příspěvek na hody ve výši 20 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo příspěvek na hody ve výši 20 000,-Kč. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se:0                                                     Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4b.9/2019 bylo schváleno 
 
 
5. Různé: a) Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku s Mor. Krumlovem 
ZO projednalo smlouvu o poskytnutí fin. příspěvku s Mor. Krumlovem na soc. službu ve výši 4500,-Kč. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo smlouvu o poskytnutí fin. příspěvku s Mor. Krumlovem na soc. službu ve výši 4500,-Kč. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se:0                                                     Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5a.9/2019 bylo schváleno 
 
                b) Starosta obce informoval ZO o zadání úpravy zásahového vozidla JSDH Lesonice za 
podpory dotace z rozpočtu JMK. Jedná se o pořízení střešní nástavby na zásahové vozidlo. 
         
                c) diskuse: - ceník pronájmu víceúčelového hřiště Lesonice 
   Návrh usnesení 
 ZO schválilo pronájem víceúčelového hřiště: cizí pronajímatelé na celý den – 2000,- Kč 
                                                                        místní pronajímatelé na celý den – 700,-Kč 
                                                                       běžné vstupné na 2 hodiny – 50,-Kč 
Hlasování: Pro:6     Proti: Kocáb   Zdržel se:Veleba                                                     Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5c.9/2019 bylo schváleno 
 
             
                    - starosta informoval ZO o jednání s projektantem ohledně vypracování studie na řešení      
komunikace po zhotovení kanalizace 
                    - prodloužení smlouvy na VPP 
                    - údržba zeleně 
                    - pasporty obecního majetku 
                    - problematika parkování – vydání upozornění na parkování v obci 
                                        
                    
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
 
 
V Lesonicích dne 29. 7. 2019 
 
  Zapsala: p. Veronika Fojtíková                                   ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Bc. Lenka Vaníčková                           ……………………………….. 
 
                       p. Rudolf Pazourek                                      ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 


