Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 14/2020 ze dne 27. 2. 2020
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 : p. David Pejsar, p. Josef Kocáb
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p Veronika Fojtíková

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

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Ing. Michal Veleba, p. Milena Chvalovská

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 14/2020 ze dne 27. 2. 2020
1. Účetní závěrka obce Lesonice za rok 2019
2. Účetní závěrka ZŠ Lesonice 2019
3. Hospodářský výsledek ZŠ Lesonice 2019
4. Inventarizační zpráva za rok 2019
5. RO č. 1
6. Dotace na nájemní bydlení
7. Různé: a) nákup mikrofonu
b) nákup pozemku
c) diskuse

Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
1. Účetní závěrka obce Lesonice za rok 2019
ZO projednalo účetní závěrku obce Lesonice za rok 2019
Návrh usnesení
ZO schvaluje účetní závěrku obce Lesonice za rok 2019
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1.14/2020 bylo schváleno
2. Účetní závěrka ZŠ Lesonice za rok 2019
ZO projednalo účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2019
Návrh usnesení
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2019
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2.14/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

Návrh byl přijat

Návrh byl přijat

3. Hospodářský výsledek ZŠ Lesonice za rok 2019

ZO projednalo hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice za rok 2019 a souhlasí s rozdělením zůstatku
v podobě: fond odměn 215 000,-Kč a fond rezervní 56 187.22,-Kč
Návrh usnesení
ZO schvaluje hospodářský výsledek v ZŠ Lesonice za rok 2019 a souhlasí s rozdělením zůstatku
v podobě: fond odměn 215 000,-Kč a fond rezervní 56 187.22,-Kč
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.14/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Inventarizační zpráva za rok 2019
ZO projednalo inventarizační zprávu obce Lesonice za rok 2019 a projednalo seznam pořízeného a
vyřazeného majetku.
Návrh usnesení
ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Lesonice za rok 2019 a projednalo seznam pořízeného a
vyřazeného majetku.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.14/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

5. RO č. 1

ZO projednalo RO č. 1 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO schvaluje RO č. 1 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5.14/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

6. Dotace na nájemní bydlení
Starosta obce informoval ZO o možnosti výstavby nájemních bytů na půdě ZŠ Lesonice z dotačního
programu MF ČR. ZO se seznámilo s návrhem projektové dokumentace a podmínkami podání žádosti
o dotaci.
Návrh usnesení
ZO souhlasí s investičním záměrem na akci: „Obecní byty v půdní vestavbě v obci Lesonice“ v rámci
podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury v rámci
výzvy č. 7 Ministerstva financ ČR. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh nájemní smlouvy
k pronajímání obecních bytů vybudovaných v rámci realizace investičního záměru na akci: „Obecní
byty v půdní vestavbě v obci Lesonice“.
ZO projednalo a schválilo, že následující byty budou určeny pro následující cílové skupiny:
- osoby přechodně bydlící u příbuzných a přátel (nemají jinou možnost bydlení)
- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být
obyvatelné)
- muži a ženy v seniorském věku
- mladé rodiny
- osoby v tíživé životní situaci
ZO schvaluje způsob pronajímání nájemních bytů v následujícím znění:
- na základě písemné žádosti o přidělení nájemního bytu, kterou podá žadatel v písemné podobě na
obecní úřad Lesonice
ZO projednalo a schválilo výši nájemného, která bude činit 61,10 Kč/m 2.
Výše nájemného byla zvolena na základě limitů nájemného upravovaného MMR ČR v jednotlivých
letech v podporovaných bytech.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6.14/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

7. Různé: a) Nákup mikrofonu
ZO projednalo doplnění ozvučovací aparatury a souhlasí s nákupem bezdrátového mikrofonu.
Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup bezdrátového mikrofonu za cenu do 8 000 Kč.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 7a.14/2020 bylo schváleno
b) Nákup pozemku
ZO projednalo nabídku na nákup pozemku (orná půda) v katastru obce Lesonice o celkové výměře
13 550m2 za nabídnutou cenu 21,-Kč/m2 .
Návrh usnesení
ZO schválilo nákup pozemku o výměře 13 550m2 za cenu 21,-Kč/m2. ZO pověřuje starostu obce
k sepsání smlouvy na nákup pozemku.
Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: Chvalovská
Návrh byl přijat
Usnesení č. 7b.14/2020 bylo schváleno

e) diskuse: - kontejnery na tříděný odpad

- soudní spor
- veřejné osvětlení
- těžba dřeva
- parkoviště na koupališti
- dotace na podporu prodejny Jednota Lesonice
- dotace na mobiliář u veřejného hřiště s parkovou úpravou
- podání žádosti na ŽP – rekonstrukce vodovodu

Starosta obce vyslovil poděkování Ing. Velebovi a dětem za úspěšnou Tříkrálovou sbírku. Bylo
vybráno 8841,-Kč. Děkujeme občanům za dobrovolný příspěvek.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 27. 2. 2020
Zapsala: p. Veronika Fojtíková
Zápis ověřili: Ing. Michal Veleba
p. Milena Chvalovská

…………………………………..
místostarosta Bc. Marek Štros,vr

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

………………………………..
starosta Pavel Herman, vr

