Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 4/2019 ze dne 17. 1. 2019
Jednání zastupitelstva obce Lesonice bylo zahájeno v 19:00 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: p. Veronika Fojtíková

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. David Pejsar, Bc. Lenka Vaníčková

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 4/2019 ze dne 17. 1. 2019
1. Střednědobý výhled obce Lesonice na rok 2019 - 2021
2. RO č. 1
3. Žádost TJ Sokol Lesonice
4. Dětské hřiště
5. Oprava topení v ZŠ Lesonice
6. Různé: a) návrh členů do školské rady
b) záměr o prodeji obecního majetku
c) diskuse

Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

1. Schválení Střednědobého výhledu obce Lesonice na rok 2019 - 2021
ZO schválilo Střednědobý výhled obce Lesonice na rok 2019 – 2021.
Návrh usnesení
ZO schválilo Střednědobý výhled obce Lesonice na rok 2019 – 2021.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 1.4/2019 bylo schváleno
2. RO č. 1

ZO projednalo a schválilo RO č. 1 viz př. č. 2.
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 1 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2.4/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

3. Žádost TJ Sokol Lesonice
ZO projednalo žádost od TJ Sokol Lesonice o individuální dotaci na provoz, údržbu a pořádání
kulturně-společenských a sportovních akcí v celkové částce 100.000,-Kč. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy na poskytnutí individuální dotace.
Návrh usnesení
ZO schválilo žádost od TJ Sokol Lesonice o individuální dotaci na provoz, údržbu a pořádání kulturněspolečenských a sportovních akcí v celkové částce 100.000,-Kč. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy na poskytnutí individuální dotace.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 3.4/2019 bylo schváleno

4. Dětské hřiště
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště z MMR. Současně ZO pověřuje
starostu k zajištění dokumentace k projektu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dětské hřiště z MMR. Současně ZO pověřuje starostu
k zajištění dokumentace k projektu.
Hlasování: Pro:7 Proti: Pazourek Zdržel se: Chvalovská
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.4/2019 bylo schváleno

5. Oprava topení v ZŠ Lesonice
ZO projednalo cenovou nabídku na opravu topení v ZŠ Lesonice od firmy Zdeněk Gothard v částce
40.000,-Kč. Bude provedena oprava kotelny a přetěsnění celého rozvodu s instalací nových
termohlavic.
Návrh usnesení
ZO schvaluje cenovou nabídku na opravu topení v ZŠ Lesonice od firmy Zdeněk Gothard v částce
40.000,-Kč. Bude provedena oprava kotelny a přetěsnění celého rozvodu s instalací nových
termohlavic.
Hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5.4/2019 bylo schváleno

6. Různé: a) návrh členů do školské rady
ZO navrhlo členy do školské rady ZŠ Lesonice – Bc. Lenka Vaníčková a Pavel Herman
b) záměr o prodeji obecního majetku
ZO projednalo záměr o prodeji obecního majetku. Jedná se o prodej palivového dříví, které bylo
vytěženo a staženo na skládku z obecního lesa. Cena byla stanovena na 400,-Kč/mp.
Návrh usnesení
ZO schválilo záměr o prodeji obecního majetku. Jedná se o prodej palivového dříví. Cena byla
stanovena na 400,-Kč/mp.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 6b.4/2019 bylo schváleno
c) diskuse: - příspěvek pro SDH Lesonice na propagaci v částce 5000,-Kč
- soudní spor s SPÚ
- nákup pozemku od COOP Jednota Mor. Krumlov

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30.

V Lesonicích dne 17. 1. 2019
Zapsala: Veronika Fojtíková

……………………………….

Zápis ověřili: p. David Pejsar

………………………………..

Bc. Lenka Vaníčková

…………………………………..
místostarosta Bc. Marek Štros

………………………………..

………………………………..
starosta Pavel Herman

