
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 22/2021 ze dne 4. 2. 2021 
 
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: 8 
Omluven: Ing. Michal Veleba 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p. Rudolf Pazourek 

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

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: p. David Pejsar, p. Danuše Jelínková                                            

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 22/2021 ze dne 4. 2. 2021 
 
1. Žádost VAK Třebíč 
2. RO č. 1  
3. Žádosti občanů 
4. Inventarizační zpráva 
5. Investiční akce na rok 2021, dotační projekty 
6. Různé: a) smlouva s FCC 
                 b) diskuse 
                   
                                            

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Žádost VAK Třebíč 
ZO projednalo žádost VAK Třebíč o zajištění finančních zdrojů na spolufinancování investiční akce: Výstavba 
splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v obci Lesonice. ZO projednalo podíl vlastních zdrojů 
v odhadované částce 18,248 mil. Kč, která bude aktualizována po výběrovém řízení. Následně ZO schválilo 
čestné prohlášení. 

Návrh usnesení 
 ZO schválilo čestné prohlášení o zajištění fin. zdrojů na  investiční akce: Výstavba splaškové kanalizace a 
rekonstrukce vodovodu. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se:0                                                        Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.22/2021 bylo schváleno 
 
 
2.  RO č. 1 
ZO projednalo RO č. 1 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 1 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.22/2021 bylo schváleno 
 
 
3. Žádosti občanů 
a) žádost o souhlas se zpevněním prostranství před RD 
ZO projednalo a souhlasí s návrhem úpravy veřejného prostranství před RD parc. st. č. 155. Tato 
úprava vznikne na pozemku obce parc. č. 1507/4 dle povolení staveb. úřadu.   
Návrh usnesení 
ZO schválilo úpravu části pozemku parc.č.1507/4 dle předloženého návrhu. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3a.22/2021 bylo schváleno 
 
 
 



 
 
b) ZO projednalo a vzalo na vědomí žádost občana o odkoupení pozemku. ZO pověřilo starostu 
k dalšímu jednání. 
 
c) ZO projednalo žádost o směnu pozemku parc. č. 1474/10  
ZO projednalo žádost o směnu obecního pozemku a pověřilo starostu k jednání o možnostech směny 
pozemku.  
Návrh usnesení 
ZO pověřilo starostu k jednání o směně pozemku parc. č. 1474/10. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: Štros M.                                                        Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3a.22/2021 bylo schváleno 
 
 
4. Inventarizační zpráva 
ZO projednalo Inventarizační zprávu obce Lesonice za rok 2020. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo Inventarizační zprávu obce Lesonice za rok 2020. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.22/2021 bylo schváleno 
 
5. Investiční akce a dotační projekty v roce 2021 
ZO projednalo možnosti čerpání dotačních titulů z rozpočtu JMK. ZO souhlasilo podat žádost na 
dotační titul podporující místní prodejnu potravin. Další možnost dotačních žádostí je zadržení vody 
v krajině na podporu dofinancování vodního díla v ku Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo podat žádosti o dotace z rozpočtu JMK na podporu místní prodejny a na zadržení vody 
v krajině. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.22/2021 bylo schváleno 
 
 
6.Různé: a) Smlouva s FCC 
ZO projednalo smlouvu s firmou FCC na vedení evidence ohledně skládkování komunálního odpadu. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo smlouvu s firmou FCC. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6a.22/2021 bylo schváleno 
 
 b)   diskuse – kanalizace 
                     - hody a jiné akce v roce 2021 
                     - pandemická situace v obci 
                     - vedení optického kabelu 
                                  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00. 
 
V Lesonicích dne 4. 2. 2021 
 
  Zapsal: p. Rudolf Pazourek                                         ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. David Pejsar                                      ……………………………….. 
         
                       p. Danuše Jelínková                               ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros,vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 

 
 
 
 

 


