Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 11/2019 ze dne 7. 11. 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 : 8
Omluven : David Pejsar
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p Veronika Fojtíková

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Ing. Michal Veleba, p. Josef Kocáb

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 11/2019 ze dne 7. 11. 2019
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2020
2. Návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na 2020 - 2022
3. RO č. 8
4. Schválení obecně závazných vyhlášek
5. Problematika stanice ČD Rakšice
6. Různé: a) Tříkrálová sbírka
b) KB – účet
c) Odepsání nedobytné pohledávky
d) Věcné břemeno
e) Různé

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2020
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2020 viz př. č. 2.
Návrh usnesení
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2020 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1.11/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

Návrh byl přijat

2. Návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na 2020 – 2022

ZO projednalo návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2020 - 2022 viz př. č. 3.
Návrh usnesení
ZO projednalo návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2020 - 2022 viz př. č. 3.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.11/2019 bylo schváleno
3. RO č. 8

ZO projednalo RO č. 8 viz př. č. 4.
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 8 viz př. č. 4.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.11/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Obecně závazné vyhlášky
a) ZO projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Viz
př. č. 5. Sazba poplatku činí 450,- Kč/ osobu a rok.
Návrh usnesení
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Viz př. č. 5.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4a.11/2019 bylo schváleno
b) ZO projednalo obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatky byly stanoveny na 100,-Kč za každého psa od 3 měsíců stáří. Viz př. č. 6.
Návrh usnesení
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lesonice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Viz př. č. 6.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4b.11/2019 bylo schváleno
5. Jednání o problematice stanice ČD Rakšice
Starosta informoval ZO o jednání na mikroregionu Moravskokrumlovsko ohledně stavu ČD Rakšice.
Bylo domluveno, že Moravský Krumlov odkoupí pozemky na vybudování parkoviště. Obec Lesonice a
ostatní okolní obce přislíbily být nápomocny s možnou podporou ohledně investičního záměru.
V jednání jsou i dotační možnosti. Cílem je zlepšit občanům možnost parkování u žel. stanice ČD
Rakšice.
6. Různé: a) Tříkrálová sbírka
ZO souhlasí s uskutečněním sbírky v obci Lesonice pro rok 2019. Vedoucím skupiny bude
Ing. Michal Veleba.
b) KB – rušení pokladny
ZO projednalo informaci o rušení pokladny na pobočce KB M.K. ZO schvaluje z důvodu výběru
hotovosti založit platební kartu s denním limitem 30 000,-Kč.
Návrh usnesení
ZO schválilo z důvodu výběru hotovosti založit platební kartu u KB s denním limitem 30 000,-Kč.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 6b.11/2019 bylo schváleno
c) Odepsání nedobytné pohledávky
ZO projednalo odepsání nedobytné pohledávky ve výši 975,-Kč za neuhrazené poplatky.
Návrh usnesení
ZO schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve výši 975,-Kč za neuhrazené poplatky.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: Pazourek
Návrh byl přijat
Usnesení č. 6c.11/2019 bylo schváleno
d) Věcné břemeno
ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s E-on – číslo smlouvy ZN-014330045805/001.
Návrh usnesení
ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E-on – číslo smlouvy ZN-014330045805/001.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 6d.11/2019 bylo schváleno

e) diskuse: - informace o schválení převzetí investorství na kanalizaci s VAK Třebíč
- výstavba dětského hřiště
- těžba dřeva
- vodní dílo
- obnova vysazených ovocných stromů

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 7. 11. 2019
Zapsala: p. Veronika Fojtíková
Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba
p. Josef Kocáb

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

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

………………………………..
starosta Pavel Herman

