Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 7/2019 ze dne 16. 5. 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 : 6
Omluven : Bc. Marek Štros, Ing. Michal Veleba, David Pejsar
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. p. Lenka Vaníčková

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Milena Chvalovská, p. Josef Kocáb

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 7/2019 ze dne 16. 5. 2019
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice 2018
2. Schválení závěrečného účtu VAK Třebíč
3. RO č. 4
4. Schválení dohody
5. Různé: a) soudní spor
b) doplnění ozvučovací aparatury
c) hospodaření v obecním lese
d) žádosti občanů
e) diskuse

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2018
ZO schválilo závěrečný účet obce Lesonice za rok 2018 - bez výhrad.
Návrh usnesení
ZO schválilo závěrečný účet obce Lesonice za rok 2018 - bez výhrad.
Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1.7/2019 bylo schváleno
2. Schválení závěrečného účtu VAK Třebíč
ZO projednalo závěrečný účet VAK Třebíč
Návrh usnesení
ZO schválilo závěrečný účet VAK Třebíč
Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2.7/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat

Návrh byl přijat

3. RO č. 4

ZO projednalo a schválilo RO č. 4 viz př. č. 2.
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 4 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.7/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Schválení dohody
ZO projednalo uzavření dohody o provedení práce s p. Kocábem za měsíc květen v ceně
400,-Kč/1 hod. práce. Jedná se o manipulaci vytěženého dřeva v obecním lese.
Návrh usnesení
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. Kocábem za měsíc duben v ceně
400,-Kč/1 hod. práce. Jedná se o manipulaci vytěženého dřeva v obecním lese.
Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.7/2019 bylo schváleno.
5. Různé: a) soudní spor
Starosta informoval ZO o průběhu soudního sporu se SPÚ o budovy Dvora a pozemky.
b) doplnění ozvučovací aparatury
ZO projednalo doplnění ozvučovací aparatury o nové mikrofony v ceně 16 000,-Kč.
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplnění ozvučovací aparatury o nové mikrofony v ceně 16 000,-Kč.
Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5a.7/2019 bylo schváleno.
c) práce v obecním lese
Starosta obce informoval ZO o průběhu hospodaření v obecním lese. Byly projednány dopady sucha
a průběh těžby kalamitních porostů.
d) žádosti občanů
ZO projednalo žádost občana o zapsání mezi zájemce o palivové dříví.
Návrh usnesení
ZO schvaluje žádost občana o zapsání do seznamu na palivové dříví.
Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se: Vaníčková
Usnesení č. 5d.7/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

b) diskuse: - kanalizace
- oprava kroje
- koupaliště
- oslava 100. výročí založení jednoty Sokol Lesonice

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 16. 5. 2019
Zapsala: Bc. Lenka Vaníčková

……………………………….

Zápis ověřili: p. Milena Chvalovská

………………………………..

p. Josef Kocáb

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

………………………………..

………………………………..
starosta Pavel Herman

