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Usnesení zastupitelstva obce Lesonice č. 24 z 22.9.2009 
 
 
Přítomno     :  9 
Omluven     :  0                                                 
Ověřovatelé:  p. Fál, p. Kocáb 
Zapisovatel :  p. Houdková 
 
Zastupitelstvo obce Lesonice : 
 
1. Seznámilo se s plněním rozpočtu obce k měsíci 8/09.  
 
2. Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 4, viz příloha č. 1. 
     Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
    
3. Schvaluje: Smlouvu o spolupráci s Policií ČR.  
     Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 
4. Schvaluje: Záměr obce prodat nemovitý majetek obce a to parcelu č.  1507/29 o výměře 16 m2 p. Martinu 
Ošmerovi, Lesonice č. 1 a parcelu č. 42/4 o výměře 120 m2 paní Lence Pavlíkové, Řezáčova 38, Brno, za cenu 
stanovenou finančním úřadem pro katastrální území Lesonice u Moravského  Krumlova s tím, že náklady spojené 
s prodejem hradí kupující (zaměření, poplatky) a pověřuje starostu obce prodejem uvedených parcel a zároveň 
konstatuje, že záměr obce prodat uvedené parcely byl zveřejněn na úřední desce v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb.  
     Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 
5. Schvaluje: Těžbu dřeva pro sezonu 2009/10 pouze probírkou za podmínek, které budou zveřejněny na úřední 
desce. 
     Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 
6. a). Schvaluje: Smlouvu o převodu vlastnictví automobilu Škoda Felicia od Policie ČR pro potřeby SDH 
Lesonice, viz příloha č. 2. 
     Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0 
    b).Bere na vědomí žádost p. Ireny Sobotkové o vyřešení situace s přemnožením toulavých koček v obci 
    c). Bere na vědomí žádost Ing. Vaníčka o prořezání suché lípy u „Sokolovny“ 
    d). Schvaluje: Příspěvek pro Mgr. Mácovou na obědy dle platných směrnic. 
       Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
    e). Schvaluje: Příspěvek pro TJ SOKOL  Lesonice(ČOS) na zábavu při příležitosti kácení máje ve výši 3500,- 
Kč. 
      Hlasování: Pro: 9  Proti: 0  Zdržel se: 0  
     f). Bere na vědomí žádost p. Fuise na posouzení a odstranění nebezpečných javorů s tím, že starosta obce  
toto projedná s KSUS Brno. 
 
 
Herman Pavel, v.r.                                                                            Hejral Miroslav, v.r. 
zástupce starosty obce                                                                     starosta obce Lesonice 
 
 
 
 
Fál Rudolf,  v.r.                                                                                 Kocáb Josef, v.r. 
ověřovatel                                                                                         ověřovatel 
 
 
 
 

                        

 
 
 


