Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 10/2019 ze dne 26. 9. 2019
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 : 7
Omluven : Ing. Michal Veleba, Bc. Lenka Vaníčková
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p Veronika Fojtíková

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. David Pejsar, p. Milena Chvalovská

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 10/2019 ze dne 26. 9. 2019
1. Kanalizace – převzetí investorství
2. RO č. 7
3. Projednání obecně závazných vyhlášek
4. Zaměření obecní budovy
5. Soudní spor s SPÚ
6. Různé: a) Lesonická ochutnávka
b) diskuse

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

1. Kanalizace – převzetí investorství
ZO projednalo návrh žádosti o převzetí investorství akce Lesonice – odkanalizování obce na
Vodovody a kanalizace dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. Akce bude předána ve fázi
schváleného územního řízení s nabitím právní moci.
Návrh usnesení
ZO schválilo žádost o převzetí investorství akce Lesonice – odkanalizování obce na Vodovody a
kanalizace dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. Akce bude předána ve fázi schváleného
územního řízení s nabitím právní moci.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 1.10/2019 bylo schváleno
2. RO č. 7

ZO projednalo a schválilo RO č. 7 viz př. č. 2.
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 7 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2.10/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

3. Obecně závazné vyhlášky
ZO projednalo sestavení obecně závazných vyhlášek.
4. Zaměření obecní budovy
ZO projednalo návrh na skutečné zaměření budovy ZŠ Lesonice a přístavby soc. zařízení.
Návrh usnesení
ZO schvaluje návrh na skutečné zaměření budovy ZŠ Lesonice a přístavby soc. zařízení
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.10/2019 bylo schváleno

5. Soudní spor s SPÚ
Starosta informoval ZO o průběhu soudního sporu s SPÚ, který bude po podání návrhu o odvolání
SPÚ převeden ke krajskému soudu v Brně.
6. Různé: a) Lesonická ochutnávka
ZO projednalo konání akce dne 23. 10. 2019 od 15 hodin a v diskusi projednalo program.
b) diskuse: - informace o podání žádosti o dotaci na Vodní dílo Lesonice
- výstavba dětského hřiště
- čipování psů

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00.

V Lesonicích dne 26. 9. 2019
Zapsala: p. Veronika Fojtíková
Zápis ověřili: p. David Pejsar
p. Milena Chvalovská

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

……………………………….
………………………………..
………………………………..

………………………………..
starosta Pavel Herman

