
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 2/2022 ze dne 8. 11. 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:  Ing. Michal Veleba 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: MUDr. Radka Hošková, Bc. Marek Štros                                     

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

 
 
 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 2/2022 ze dne 8. 11. 2022 
 
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2023 
2. RO č. 9 
3. Výběrové řízení – Adaptační studie 
4. Volba členů školské rady 
5. Pověření k přijetí rozpočtových opatření 
6. Honební společenstvo 
7. Těžba a prodej palivového dříví – záměr o prodeji obecního majetku 
8. Různé a) smlouva o dílo 
                b) projekt komunikací 
                c) diskuse 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat 
 
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2023 
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2023. Návrh bude vyvěšen na UD a EUD. 
 
2. RO č. 9 
ZO schválilo RO č. 9 viz př. č. 2 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.2/2022 bylo schváleno 
 
3. Výběrové řízení – Adaptační studie 
ZO projednalo výsledek výběrového řízení na zpracování adaptační studie na změnu klimatu v obci 
Lesonice. Na základě výsledků výběrové komise byla doporučena ke schválení firma Ateliér Meze  
v ceně 100 600,- Kč. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje dle výběrového řízení firmu Ateliér Meze v ceně 100 600,- Kč. 
Hlasování: Pro:8   Proti: 0  Zdržel se: 0                                                          Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.2/2022 bylo schváleno 
 
4. Volba členů školské rady 
ZO projednalo a navrhlo 2 členy školské rady. Byli navrženi: Bc. Lenka Vaníčková a Pavel Herman 
Návrh usnesení 
ZO schválilo 2 členy školské rady: Bc. Lenka Vaníčková a Pavel Herman. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0    Zdržel se: 0                                                       Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.2/2022 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Pověření k přijetí rozpočtových opatření 
ZO pověřuje starostu obce Lesonice ke schvalování rozpočtových opatření, aby nedocházelo 
k překročení závazných ukazatelů. ZO vezme RO na vědomí na nejbližším zasedání. 
Návrh usnesení 
ZO pověřuje starostu obce Lesonice ke schvalování rozpočtových opatření, aby nedocházelo 
k překročení závazných ukazatelů. ZO vezme RO na vědomí na nejbližším zasedání. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                           Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.2/2022 bylo schváleno 
 
6. Honební společenstvo 
ZO projednalo program valné hromady honebního společenstva Petrovice a pověřuje starostu 
k zastupování na valné hromadě.  
Návrh usnesení 
ZO pověřuje starostu k zastupování na valné hromadě honebního společenstva Petrovice. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                           Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6.2/2022 bylo schváleno 
 
7. Těžba a prodej palivového dříví – záměr o prodeji obecního majetku  
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku. Jedná se o těžbu a prodej palivového dříví 
v obecním lese. Prodej palivového dříví bude možný pouze pro občany Lesonic. Kulatina vhodná na 
řezivo bude nabídnuta k prodeji na pilu dle aktuálního ceníku.  
Cena dříví: 
tvrdé dříví - akát, dub, jasan…….. 850,- Kč/prm (omezené množství samovýrobou 450,-Kč/prm) 
jehličnaté dříví – borovice, smrk…..500,- Kč/prm 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje záměr o prodeji obecního majetku – prodej palivového dříví. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                           Návrh byl přijat    
Usnesení č. 7.2/2022 bylo schváleno 
 
8.Různé a) smlouva o dílo 
ZO projednalo smlouvu o dílo na vypracovaní adaptační studie na změnu klimatu s vybranou firmou  
Ateliér Meze v ceně 100 600,- Kč. ZO pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ateliér Meze. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                           Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8a.2/2022 bylo schváleno 
 
b) projekt komunikací 
ZO projednalo uhrazení projektové studie v ceně 45 000,- Kč na akci Lesonice - oprava krajských 
komunikací po výstavbě kanalizace. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje uhradit náklady na zpracování projektové studie - oprava krajských komunikací v ceně 
45 000,- Kč. 
Hlasování: Pro:8   Proti:0   Zdržel se: 0                                                           Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8b.2/2022 bylo schváleno 
 
c) diskuse: - ZO projednalo dar farnosti Petrovice ve výši 10 000,- Kč na podporu uhrazení nákladů            
na rekonstrukci kostela a výmalbu po rekonstrukci.   
Návrh usnesení 
ZO schvaluje poskytnutí daru pro farnost Petrovice ve výši 10 000,- Kč. 
Hlasování: Pro:6   Proti: Vaníčková, Pazourek   Zdržel se: 0                              Návrh byl přijat    
Usnesení č. 8c.2/2022 bylo schváleno 
 
 
                    - vyhodnocení akce Lesonická ochutnávka 
Starosta obce poděkoval organizátorům a dobrovolným dárcům za podporu společenské akce.  
                    - webové stránky obce Lesonice 
                    - lesopark a lesní školka 
                    - zpravodaj obce Lesonice 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                       
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00. 
 
V Lesonicích dne 8. 11. 2022 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                                   ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: MUDr. Radka Hošková                                      ……………………………….. 
            
                      Bc. Marek Štros                                                  ……………………………….. 
     
 
            
   …………………………………..                                    ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros, vr                                     starosta Pavel Herman, vr 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


