
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 24/2021 ze dne 13. 5. 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: 5 
Omluven: Ing. Michal Veleba, Bc. Marek Štros, Bc. Lenka Vaníčková, David Pejsar,  
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Rudolf Pazourek 

   Hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: Danuše Jelínková, Milena Chvalovská                                           

   Hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                               Návrh byl přijat. 

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 24/2021 ze dne 13. 5. 2021 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2021 
2. RO č. 3 
3. Žádosti občanů 
4. Směna Pozemku 
5. Smlouva s firmou AVE- dodatky 
6. Různé: a) odpady 
                 b) žádost SOKOL - fotbal 
                 c) smlouva – dotace z JMK na místní prodejnu 
                 d) žádost Jednota 
                 e) diskuse                                 

    Hlasování: Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2020 
ZO projednalo -  Návrh závěrečného účtu  obce Lesonice za rok 2020- bez výhrad. 
Návrh usnesení 
  ZO projednalo - Návrh závěrečného účtu  obce Lesonice za rok 2020 bez výhrad. 
Hlasování: Pro:5   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.24/2021 bylo schváleno 
 
2.  RO č. 3 

ZO projednalo RO č. 3 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 3 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:5  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.24/2021 bylo schváleno 
 
3. Žádosti občanů 

a) ZO projednalo žádost o opravu geometrického zaměření hranic pozemků mezi obcí Lesonice a 
žadatelem. Jedná se o dělení a scelení  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje žádost o dělení a scelení pozemku p.č.1507/30,42/2 a st.p.159. 
Hlasování: Pro:5  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3a.24/2021 bylo schváleno 
 
b) ZO projednalo žádost o odkoupení pozemků parc. č. 1339/20 a 1339/21 ve vlastnictví obce 
Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO zamítlo žádost o odkoupení pozemků z důvodu pozastavení prodeje obecních pozemků. 
Hlasování: Pro:5  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3b.24/2021 bylo schváleno 
 
 



 
 
4.  Směna pozemků 

ZO projednalo smlouvu o směně obecního pozemku p.č. 1469/1 o rozloze 127m2 v k.u. Lesonice 
jehož je obec Lesonice výhradním vlastníkem za pozemky parc. č. 495/23 a 495/60. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o směně obecního pozemku p.č. 1469/1 o rozloze 127m2 v k.u. Lesonice jehož 
je obec Lesonice výhradním vlastníkem za pozemky parc. č. 495/23 a 495/60. 
Hlasování: Pro:5  Proti: 0   Zdržel se:0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.24/2021 bylo schváleno 
 
5. Smlouva s AVE 
 ZO projednalo dodatky ke smlouvě o likvidaci odpadů s firmou AVE. Jedná se o nové stanovení cen 
za svoz tříděného, nebezpečného a velkoob. odpadu a jeho zpracování. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo tři dodatky ke smlouvě o svozu odpadu s firmou AVE. 
Hlasování: Pro:5  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.24/2021 bylo schváleno 
 
6.Různé: a) Odpady 
Starosta obce informoval o současném stavu svozu a třídění odpadu a vzniku drobných černých 
skládek. Byly projednány problémy s bioodpadem a narůstající cena za likvidaci všech odpadů. 
 
b) ZO přijalo žádost TJ Sokol Lesonice v zastoupení pro fotbalový klub o finanční příspěvek. ZO 
rozhodlo tuto žádost projednat na příštím zastupitelstvu. 
 
c) Smlouva s JMK 
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 2021“.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 25.000,-.  
Hlasování: Pro:5   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6c.24/2021 bylo schváleno 
 
d) žádost COOP Jednota Moravský Krumlov 
 ZO projednalo žádost COOP Jednota Moravský Krumlov o dotaci z rozpočtu obce Lesonice v roce 
2021. 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 schvaluje žádost COOP Jednota Moravský Krumlov o dotaci ve výši 50.000,-. 
Hlasování: Pro:5   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6d.24/2021 bylo schváleno 
 
e) diskuse – kanalizace 
                     - výstavba vodní nádrže 
                     - pandemická situace v obci 
                      
                                 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00. 
 
V Lesonicích dne 13. 5. 2021 
 
  Zapsal: Rudolf Pazourek                                       ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Danuše Jelínková                                        ……………………………….. 
         
                       Milena Chvalovská                                         ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros, vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


