
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 31/2022 ze dne 21. 2. 2022 
 
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: David Pejsar 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. Lenka Vaníčková 

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

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: Bc. Marek Štros, Ing. Michal Veleba                                      

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 31/2022 ze dne 21. 2. 2022 
 
1. Směna obecního pozemku 
2. Prodej obecního pozemku 
3. Inventarizační zpráva 
4. Nájemní smlouva se Státním pozemkovým fondem 
5. Návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2023 - 2025 
6. Různé a) Adaptační strategie obce Lesonice 
                b) dotace 
                c) diskuse 
 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Směna obecního pozemku 
ZO projednalo směnu části obecního pozemku parc. č. 418/20 o výměře 232 m2 za dvojnásobnou 
výměru 464 m2 z pozemku parc. č. 360/21. ZO pověřilo starostu k uzavření smlouvy o směně 
pozemku. 

Návrh usnesení  
ZO schválilo směnu části obecního pozemku parc. č. 418/20 o výměře 232 m2 za dvojnásobnou 
výměru 464 m2 z pozemku parc. č. 360/21. ZO pověřilo starostu k uzavření smlouvy o směně. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se:0                                                            Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.31/2022 bylo schváleno 
 
2. Prodej obecního pozemku 
ZO projednalo prodej obecního pozemku St. parc. č. 163 o výměře 25 m2 za cenu 100 Kč za m2  a po 
diskusi neschválilo danou nabídku prodeje. 
Návrh usnesení 
ZO zamítlo prodej obecního pozemku St. parc. č. 163 o výměře 25m2 . 
Hlasování: Pro:4   Proti: Veleba, Kocáb   Zdržel se: Štros, Chvalovská            Návrh nebyl přijat    
Usnesení č. 2.31/2022 nebylo schváleno 
 
3. Inventarizační zpráva 
ZO projednalo Inventarizační zprávu. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo Inventarizační zprávu. 
Hlasování: Pro:8   Proti:   Zdržel se:                                                                   Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.31/2022 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Nájemní smlouva se Státním pozemkovým fondem (SPF) 
ZO projednalo návrh nájemní smlouvy se SPF na pronájem části plochy v prostoru Dvora za cenu  
10 Kč za m2 a rok. ZO pověřilo starostu k uzavření nájemní smlouvy se SPF.   
Návrh usnesení 
ZO schválilo návrh nájemní smlouvy se SPF na pronájem části plochy v prostoru Dvora za cenu  
10 Kč za m2 a rok. ZO pověřilo starostu k uzavření nájemní smlouvy se SPF.   
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.31/2022 bylo schváleno 
 
 
 
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesonice na období 2023 – 2025 
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesonice na období 2023 – 2025. 
Návrh usnesení 
ZO projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lesonice na období 2023 – 2025. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.31/2022 bylo schváleno 
 
 
6. Různé a) Adaptační strategie obce Lesonice 
ZO projednalo podání žádosti o dotaci na zpracování Adaptační strategie obce Lesonice. Jedná se o 
studii na vliv klimatické změny a erozní dopady na okolní krajinu.   
Návrh usnesení 
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Adaptační strategii obce Lesonice. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6a.31/2022 bylo schváleno 
 
 b) diskuse – ZO projednalo těžbu dřeva  
                    - výsadba stromů v alejích kolem obce 
                    - kulturní akce na rok 2022 
                    - dotace 
           
 
                       
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 21. 2. 2022 
 
  Zapsala: Bc. Lenka Vaníčková                                          ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Bc. Marek Štros                                             ……………………………….. 
            
                      Ing. Michal Veleba                                          ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                    ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros, vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


