
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 13/2020 ze dne 23. 1. 2020 
 
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 : 7 
Omluven : p. David Pejsar, p. Danuše Jelínková 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  p Veronika Fojtíková 

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: Bc Lenka Vaníčková, p. Rudolf Pazourek                                            

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 13/2020 ze dne 23. 1. 2020 
 
1. Dohoda o provedení práce 
2. RO č. 10 
3. Odměňování členů zastupitelstva 
4. Dotace a investiční akce na rok 2020 
5. Různé: a) veřejné osvětlení 
                 b) bankovní účet 
                 c) žádosti občanů 
                 d) diskuse 
                                  

    Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Dohoda o provedení práce 
ZO projednalo  uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem do 30. 4. 2020 za práce v lese. Byla 
stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Návrh usnesení 
  ZO uděluje souhlas k uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem  do 30. 4. 2020  za práce 
v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Hlasování: Pro:6   Proti: 0   Zdržel se: Kocáb                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.13/2020 bylo schváleno 
 
 
2.  RO č. 10 

ZO bere na vědomí RO č. 10 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO bere na vědomí RO č. 10 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.13/2020 bylo schváleno 
 
 
 
3. Odměňování členů zastupitelstva 

ZO projednalo odměňování členů ZO od 1. 1. 2020 a odsouhlasilo ponechat měsíční odměny ve výši 
z roku 2019. Starosta 18 000,- , místostarosta 10 000,- , člen zastupitelstva 800,- . 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje odměňování členů ZO od 1. 1. 2020 a odsouhlasilo ponechat měsíční odměny ve výši 
z roku 2019. Starosta 18 000,- , místostarosta 10 000,- , člen zastupitelstva 800,- .  
Hlasování: Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.13/2020 bylo schváleno 
 
 
 
 



 
 
4. Dotace a investiční akce na rok 2020 
 ZO projednalo akce na které je možno žádat o dotace. ZO v diskusi projednalo a pověřilo starostu 
k přípravě dotací na tyto akce : - mobiliář s parkovou úpravou na veřejném dětském hřišti 
                                                      - obecní byty v půdní vestavbě ZŠ Lesonice 
                                                      - parkoviště u koupaliště 
Dále ZO pověřilo starostu k jednání o odkoupení pozemku vedle sokolovny na vybudování zázemí 
k pořádání kulturních akcí. Starosta obce informoval zastupitele o přípravě žádosti o dotaci na 
splaškovou kanalizaci. 
 
5. Různé: a) Veřejné osvětlení 
 ZO projednalo doplnění veřejného osvětlení ve špatně osvětlených částech obce. 
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje doplnění veřejného osvětlení ve špatně osvětlených částech obce. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5a.13/2020 bylo schváleno 
 
               b) Změna bankovního účtu 
ZO projednalo převedení bankovního účtu z důvodu zrušení pobočky KB v Moravském Krumlově. 
  Návrh usnesení 
ZO schválilo převedení bankovního účtu z důvodu zrušení pobočky KB v Moravském Krumlově. 
Hlasování: Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5b.13/2020 bylo schváleno 
  
                c) Žádost občanů 
ZO projednalo žádosti občanů o prodej obecního dřeva. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo žádosti občanů o prodej obecního dřeva. 
Hlasování: Pro:7  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5c.13/2020 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
e) diskuse: - akce na rok 2020 
                 - podpora prodejny COOP Jednota Mor. Krumlov v Lesonicích 
                 - těžba dřeva 
                 - prodloužení VPP 
 
Starosta obce vyslovil poděkování jednotce JSDH Lesonice za celoroční činnost a pořádání tradičního 
hasičského plesu.  
                    
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
 
V Lesonicích dne 23. 1. 2020 
 
  Zapsala: p. Veronika Fojtíková                                            ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Bc. Lenka Vaníčková                                              ……………………………….. 
         
                       p. Rudolf Pazourek                                      ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 


