
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 16/2020 ze dne 15. 6. 2020 
 
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 : 9 
Omluven : 0 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  p. Veronika Fojtíková 

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

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

   Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 16/2020 ze dne 15. 6. 2020 
 
1. Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 
2. Žádost COOP Jednota Moravský Krumlov 
3. Smlouva s JMK – dotace  
4. Pořádání kulturních akcí 
5. Otevření koupaliště 
6. RO č. 4 
7. Různé: a) dotace – obecní byty 
                 c) diskuse               

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 
ZO schvaluje  závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 bez výhrad. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje  závěrečný účet obce Lesonice za rok 2019 bez výhrad. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.16/2020 bylo schváleno 
 
2.  Žádost COOP Jednota Moravský Krumlov 

ZO projednalo žádost COOP Jednota Moravský Krumlov o dotaci z rozpočtu obce Lesonice v roce 
2020. Dotace bude použita na podporu provozovny v podobě krytí provozních a mzdových nákladů. 
Celková dotace je žádána ve výši 50 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo žádost COOP Jednota Moravský Krumlov o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lesonice 
v roce 2020 ve výši 50 000,-Kč. 
Hlasování: Pro:8  Proti: Pazourek   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.16/2020 bylo schváleno 
 
3. Smlouva s JMK - dotace 
ZO projednalo: „ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“. Dotace ve výši 25 000,-Kč bude 
poskytnuta z programu : „ Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“.  
Návrh usnesení 
ZO schválilo: „ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje“. Dotace ve výši 25 000,-Kč bude 
poskytnuta z programu : „ Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2020“.  
Smlouva č. JMK064827/20OPR 
Hlasování: Pro:8  Proti: Pazourek   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.16/2020 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Pořádaní kulturních a společenských akcí  

ZO projednalo pořádání kulturních a společenských akcí pro letošní léto. Jsou povoleny akce do 500 
návštěvníků za podmínek dodržení opatření proti šíření COVID – 19. ZO povoluje konání tradičních 
hodů dne 22. 8. 2020. ZO vyzývá pořadatele a občany o vzájemnou ohleduplnost a bezpečnost 
ochrany zdraví.   
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje pořádání kulturních a společenských akcí pro letošní léto. Jsou povoleny akce do 500 
návštěvníků za podmínek dodržení opatření proti šíření COVID – 19. ZO povoluje konání tradičních 
hodů dne 22. 8. 2020. ZO vyzývá pořadatele a občany o vzájemnou ohleduplnost a bezpečnost 
ochrany zdraví.   
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.16/2020 bylo schváleno 
 
5. Otevření koupaliště 
 ZO projednalo otevření místního koupaliště dle povolených podmínek provozování. Otevření a 
vstupné se bude řídit dle schválených pravidel ze zasedání ZO dne 7. 5. 2020. Byly schváleny 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 otevření místního koupaliště dle povolených podmínek provozování. Otevření a 
vstupné se bude řídit dle schválených pravidel ze zasedání ZO dne 7. 5. 2020. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.16/2020 bylo schváleno 
 
 
6.  RO č. 4 

ZO projednalo RO č. 4 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 4 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.16/2020 bylo schváleno 
 
7. Různé: a) Dotace na obecní byty 
         Starosta informoval ZO o zamítnutí žádosti o dotaci na obecní byty v půdním prostoru místní ZŠ. 
 
                b) Diskuse: 
- starosta informoval ZO o schválení dotace na vybudování rybníku, v nejbližší době proběhne 
výběrové řízení na dodavatele a samotná realizace bude následovat 
- starosta informoval o přípravách na rekonstrukci rakšického nádraží 
- byly projednány termíny sportovních akcí: 11. 7. 2020 fotbalový turnaj v malé kopané 
                                                                      18. 7. 2020 tenisový turnaj smíšených dvojic 
 
                  
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
 
 
V Lesonicích dne 15. 6. 2020 
 
  Zapsal: P. Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. Danuše Jelínková                                  ……………………………….. 
         
                       Bc. Marek Štros                                      ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros,vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 


