
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 15/2020 ze dne 7. 5. 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 : 9 
Omluven : 0 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  p. Rudolf Pazourek 

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 
Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: p. David  Pejsar, p. Josef Kocáb                                            

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 
 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 15/2020 ze dne 7. 5. 2020 
 
1. Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 
2. RO č. 2 
3. Krizové řízení 
4. Parkoviště na koupališti 
5. Účetní program 
6. Provoz koupaliště 
7. VPP 
8. Dotace z Nadace ČEZ 
9. Provoz víceúčelového hřiště 
10. Žádost TJ SOKOL Lesonice 
11. Dohoda o provedení práce 
12. RO č. 3 
13. Různé: a) odkoupení pozemku  418/48 
                   b) jednání o odkoupení pozemků 
                   c) diskuse               

    Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 
ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2019 
Návrh usnesení 
 ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2019 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.15/2020 bylo schváleno 
 
2.  RO č. 2 

ZO bere na vědomí RO č. 2 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO bere na vědomí RO č. 2 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.15/2020 bylo schváleno 
 
3. Krizové řízení obce 
Starosta obce informoval zastupitele o krizovém řízení obce v době nouzového stavu a činnosti krizového štábu. 
Občané obce byli zabezpečeni ochrannými prostředky, na OU byl zřízen nouzový provoz, jednotka JSDH 
Lesonice byla připravena k řešení nutných opatření k zabezpečení občanů (roznos potravin, roušek a 

desinfekce). Obecní úřad byl v kontaktu s krizovým řízením na ORP Moravský Krumlov.  
 
Starosta obce vyslovil poděkování všem dobrovolnicím, které se zapojily do šití roušek pro 
občany. Zastupitelé schválili dobrovolnicím drobnou odměnu. 
 
 
 
 



 
 
4. Parkoviště na koupališti 

ZO projednalo cenovou nabídku na zřízení parkovacího stání a chodníku u koupaliště. Vzhledem 
k nejasnosti s letošním provozem koupaliště byla tato akce odložena. Pouze dojde ke zpevnění 
příjezdové cesty.  
 
 
5. Účetní program 
 ZO projednalo nákup účetního programu KEO 4 pro potřeby vedení účetnictví OU Lesonice. 
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje nákup účetního programu KEO 4 pro potřeby vedení účetnictví OU Lesonice. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.15/2020 bylo schváleno 
 
6. Provoz koupaliště 
ZO projednalo možný provoz koupaliště a stanovilo cenu vstupného do areálu. Byly projednány ceny 
permanentek na kalendářní měsíc určené pouze pro místní občany. 
dítě do 6 let – zdarma 
dítě 6 – 15 let – 10Kč // permanentka 100Kč / 1 měsíc 
dospělí –          30Kč // permanentka 300Kč / 1 měsíc 
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje možný provoz koupaliště a stanovilo cenu vstupného do areálu. Byly projednány ceny 
permanentek na kalendářní měsíc určené pouze pro místní občany. 
dítě do 6 let – zdarma 
dítě 6 – 15 let – 10Kč / permanentka 100Kč 
dospělí –          30Kč / permanentka 300Kč 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.15/2020 bylo schváleno 
 
7. VPP 
Starosta obce informoval zastupitele o žádosti na zřízení jednoho pracovního místa VPP s podporou 
dotace z UP.  
 
8. Dotace z Nadace ČEZ 
Starosta informoval zastupitele o čerpání dotačních prostředků z Nadace ČEZ v rámci Krizové pomoci 
na „Dekontaminační stanoviště pro JSDH Lesonice“. V rámci programu obec obdržela 12 000Kč a 
byly zakoupeny tři stanové přístřešky.  
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje přijetí dotace z Nadace ČEZ ve výši 12 000Kč. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8.15/2020 bylo schváleno 
 
 
9. Provoz víceúčelového hřiště 
ZO projednalo provoz na víceúčelovém hřišti od 11. 5. 2020 a schválilo poplatky za pronájem: 
občané s trvalým bydlištěm – 100Kč / 2 hod, permanentka 300Kč / 6 vstupů 
ostatní -                                  200Kč / 2 hod, permanentku nelze zakoupit 
celodenní pronájem: - občané s trvalým pobytem – 700Kč / den 
                                  - ostatní                               -  2000Kč / den 
Pro skupinové sporty je pro určení typu pronájmu rozhodující nadpoloviční počet hráčů. 
  
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje provoz víceúčelového hřiště a stanovuje od 11. 5. 2020 nové poplatky za pronájem. 
Hlasování: Pro:9   Proti:0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 9.15/2020 bylo schváleno 
 
10. Žádost TJ Sokol Lesonice 
ZO projednalo žádost TJ Sokol Lesonice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 50 000Kč na 
provozní náklady a na podporu kulturních a společenských akcí. 
Návrh usnesení 
  ZO schválilo žádost TJ Sokol Lesonice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 50 000Kč na 
provozní náklady a na podporu kulturních a společenských akcí. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: Chvalovská                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 10.15/2020 bylo schváleno 
 
 
 
 



 
 
 
11. Dohoda o provedení práce 
ZO projednalo uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem od května do července za práce 
v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Návrh usnesení 
  ZO uděluje souhlas k uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem od května do července  za 
práce v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                            Návrh byl přijat    
Usnesení č. 11.15/2020 bylo schváleno 
 
12.  RO č. 3 

ZO projednalo RO č. 3 viz př. č. 3 . 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 3 viz př. č. 3. 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 12.15/2020 bylo schváleno 
 
13. Různé: a) Nákup pozemku 
 ZO projednalo odkoupení pozemku 418/48 o výměře 177m2 . Tento nákup byl již schválen v roce 
2019. Teprve nyní došlo k dohodě s majitelem. 
               b) Odkoupení pozemků 
ZO projednalo zájem o odkoupení pozemků, které jsou možné použít pro výstavbu RD a místních 
komunikací. ZO pověřilo starostu jednat s majiteli dotčených pozemků. 
 
 
e) diskuse: - výsadba ovocných stromů 
                   - naučná stezka a čištění potoka 
                   - příprava na otevření ZŠ Lesonice 
                   - nouzový stav a řešení krizových situací 
 
 
 
Starosta obce vyslovil poděkování všem ochotným spoluobčanům za vzájemnou pomoc v době 
nouzových opatření a popřál všem pevné zdraví. 
                  
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
 
V Lesonicích dne 7. 5. 2020 
 
  Zapsal: Rudolf Pazourek                                          ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. David Pejsar                                   ……………………………….. 
         
                       p. Josef Kocáb                                      ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros,vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


