
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 23/2021 ze dne 8. 4. 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: 9 
Omluven: 0 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. Lenka Vaníčková 

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

Na ověřovatele zápisu byly  navrženi: Bc. Marek Štros, p. Josef Kocáb                                            

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 23/2021 ze dne 8. 4. 2021 
 
1. Účetní závěrka obce Lesonice za 2020 
2. Účetní závěrka ZŠ Lesonice za rok 2020  
3. Hospodářský výsledek ZŠ Lesonice za rok 2020 
4. RO č. 2 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene - 3x 
6. Dohoda o provedení práce 
7. Vyřazení traktorové sekačky z majetku obce 
8. Různé: a) záměr o směně obecního majetku 
                 b) jednání krizového štábu 
                 c) projekt na úpravu komunikace v obci Lesonice 
                 d) smlouva s CETIN 
                   
                                            

    Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
 
1. Účetní závěrka obce Lesonice za rok 2020 
ZO projednalo  účetní závěrku obce Lesonice za rok 2020. 
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje účetní závěrku obce Lesonice za rok 2020. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.23/2021 bylo schváleno 
 
 
2. Účetní závěrka ZŠ Lesonice za rok 2020 
ZO projednalo  účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2020. 
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2020. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.23/2021 bylo schváleno 
 
 
3. Hospodářský výsledek ZŠ Lesonice za rok 2020 

ZO projednalo hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice za rok 2020 a souhlasí s rozdělením zůstatku 
v podobě: fond odměn 90 000,-Kč a fond rezervní 105 034,94,-Kč. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice za rok 2019 a souhlasí s rozdělením zůstatku 
v podobě: fond odměn 90 000,-Kč a fond rezervní 105 034,94,-Kč. 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.23/2021 bylo schváleno 
 
 



 
 
 
4.  RO č. 2 

ZO projednalo RO č. 2 viz př. č. 2 . 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 2 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:8  Proti: 0   Zdržel se: Kocáb                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.23/2021 bylo schváleno 
 
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- 3x 
a) ZO projednalo  návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
souhlas s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001040018910/001-
ZMES. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas 
s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001040018910/001-ZMES. 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5a.23/2021 bylo schváleno 
 
b) ZO projednalo  návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
souhlas s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001030063971/001-
DURP 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas 
s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001030063971/001-DURP 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5b.23/2021 bylo schváleno 
 
c) ZO projednalo  návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
souhlas s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001030063748/003-
DURP 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas 
s umístěním distribuční sítě – kabelové vedení NN. Číslo smlouvy ZN-001030063748/003-DURP 
Hlasování: Pro:9  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5c.23/2021 bylo schváleno 
 
 
 
6. Dohoda o provedení práce 
ZO projednalo uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem od dubna do srpna 2021 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 dubna do srpna  za 
práce v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0   Zdržel se: Kocáb                                                      Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.23/2021 bylo schváleno 
 
7. Vyřazení traktorové sekačky z majetku obce  
ZO projednalo vyřazení traktorové sekačky zn. W 2938-18HP z majetku obce. Travní sekačka byla 
vyřazena s nulovou odpisovou hodnotou a bude předána do užívání TJ Sokol Lesonice.  
Návrh usnesení 
  ZO schvaluje vyřazení traktorové sekačky zn. W 2938-18HP z majetku obce. Travní sekačka byla 
vyřazena s nulovou odpisovou hodnotou a bude předána do užívání TJ Sokol Lesonice. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                            Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.23/2021 bylo schváleno 
 
 
 
8.Různé: a) Záměr o směně obecního majetku 
ZO záměr o směně obecního majetku a to: směna 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 schválilo záměr o směně obecního majetku a to: směna 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 viz 
př. č.3. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8a.23/2021 bylo schváleno 



 
 
 
b) ZO projednalo zápis z  jednání krizového štábu obce Lesonice a zhodnotilo stav zvládání pandemie 
v obci. 
 
c) Projekt na úpravu komunikace v obci Lesonice 
  ZO projednalo potřebu vytvoření projektu na rekonstrukci státní komunikace po dokončení splaškové 
kanalizace a rekonstrukci vodovodu. 
 
d) Smlouva s CETIN 
ZO projednalo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou CETIN, která upravuje 
umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě – optický kabel.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou CETIN. 
Hlasování: Pro:9   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                         Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8d.23/2021 bylo schváleno 
 
 e) diskuse – kanalizace 
                     - výstavba vodní nádrže 
                     - změna poskytovatele energií 
                     - pandemická situace v obci 
                     - vedení optického kabelu 
                                  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00. 
 
V Lesonicích dne 8. 4. 2021 
 
  Zapsal: Bc. Lenka Vaníčková                                        ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: Bc. Marek Štros                                        ……………………………….. 
         
                       p. Josef Kocáb                                         ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros, vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


