Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 8/2019 ze dne 6. 6. 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: Rudolf Pazourek

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

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Danuše Jelínková, Bc. Marek Štros

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 8/2019 ze dne 6. 6. 2019
1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
2. Dohoda o provedení práce
3. RO č. 5
4. Výběrové řízení na projekt ke st. povolení na rekonstrukci vodovodu Lesonice
5. Žádost TJ.Sokol Lesonice
6. Různé: a) vícepráce na WC a rekonstrukce WC na OU
e) diskuse

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

Návrh byl přijat.

1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Lesonice ve výši 26 000Kč.
Návrh usnesení
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Lesonice ve výši 26 000Kč.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 1.8/2019 bylo schváleno
2. Schválení dohody
ZO projednalo uzavření dohody o provedení práce s p. Kocábem za měsíc červen 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 červen v ceně
400,-Kč/1 hod. práce. Jedná se o manipulaci vytěženého dřeva v obecním lese.
Hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.8/2019 bylo schváleno.

3. RO č. 5

ZO projednalo a schválilo RO č. 5 viz př. č. 2.
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 5 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.8/2019 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Výběrové řízení
ZO projednalo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci
kanalizace Lesonice. Projekt bude vypracován ke stavebnímu povolení. Dle návrhu výběrové komise
byla vybraná firma DUIS s.r.o.
Návrh usnesení
ZO schvaluje ve výběrovém řízení na dodání projektové dokumentace na „Projekt rekonstrukce
vodovodu Lesonice“, firmu DUIS s.r.o. Firma dodá kompletní dokumentaci včetně inženýrských
prací.
Hlasování: Pro:9 Proti:0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.8/2019 bylo schváleno.
5. Žádost T.J. Sokol Lesonice
Starosta informoval ZO o průběhu příprav ke 100. výročí založení Sokol Lesonice. Ze strany Sokola
byla vznesena žádost o možném dofinancování provozu a kulturních aktivit.
6. Různé: a) vícepráce na WC a rekonstrukce WC na OU
ZO projednalo předložené více a méně práce na budovaném soc. zařízení ve školním dvoře. ZO
projednalo rekonstrukci WC na OU a souhlasilo s doplňujícími opravami.

b) diskuse: - kanalizace
- koupaliště – nákup prodejního stánku, skluzavka, vydláždění
- oslava 100. výročí založení jednoty Sokol Lesonice

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 6. 6. 2019

Zapsala: Rudolf Pazourek
Zápis ověřili: p. Danuše Jelínková
Bc. Marek Štros

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

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

………………………………..
starosta Pavel Herman

