Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 17/2020 ze dne 23. 7. 2020
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 : 7
Omluven : Bc. Marek Štros, p. Josef Kocáb
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Bc. Lenka Vaníčková

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

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Milena Chvalovská, p. Rudolf Pazourek

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 17/2020 ze dne 23. 7. 2020
1. Návrh rekonstrukce komunikací
2. Nabídka firmy CETIN
3. Valná hromada VAK Třebíč
4. Smlouva s Mor. Krumlovem o poskytnutí individuální dotace
5. Žádosti občanů
6. RO č. 5
7. Dotace na výstavbu bytů
8. Hody 2020
9. Různé: a) zadávací dokumentace – rybník
b) VPP
c) mobiliář u dětského hřiště
d) diskuse

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

Návrh byl přijat

1. Návrh rekonstrukce komunikací
ZO projednalo návrh rekonstrukce komunikací po dokončení kanalizace. ZO navrhuje další jednání s SUS
Znojmo a projektantem o řešení navržených úprav.

Návrh usnesení
ZO navrhuje pokračovat v jednání s SÚS Znojmo a projektantem o řešení navržených úprav.

Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1.17/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

2. Nabídka firmy CETIN

ZO projednalo nabídku f. CETIN a navrhuje pokračovat v jednání o realizaci přivedení optického
kabelu a rozvodu do domácností. ZO navrhuje veřejné projednání s občany a firmou CETIN.
Návrh usnesení
ZO projednalo nabídku f. CETIN a navrhuje pokračovat v jednání o realizaci přivedení optického
kabelu a rozvodu do domácností. ZO navrhuje veřejné projednání s občany a f. CETIN.
Hlasování: Pro:5 Proti: Pazourek, Pejsar Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.17/2020 bylo schváleno
3. Valná hromada VAK Třebíč
Starosta informoval ZO o bodech jednání na valné hromadě VAK Třebíč a stavem připravenosti projektu
vybudování splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu. Na kanalizaci byla získána dotace a pokračuje
administrace projektu. Na rekonstrukci vodovodu je platné stavební povolení. Obě akce proběhnou souběžně a
veřejnost bude včas informována o postupu realizací.

4. Smlouva s Mor. Krumlovem na poskytnutí individuální dotace

ZO projednalo žádost a smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020 s Mor.
Krumlovem na podporu sociálních služeb. Požadovaná částka je 6300,-Kč.
Návrh usnesení
ZO schválilo žádost a smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020 s Mor.
Krumlovem na podporu sociálních služeb. Požadovaná částka je 6300,-Kč.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.17/2020 bylo schváleno
5. Žádosti občanů
ZO projednalo žádost o souhlas s převodem vlastnictví pozemku parc.č. 1339/54 a hrubou stavbu na
dceru.
Návrh usnesení
ZO schválilo žádost o souhlas s převodem vlastnictví pozemku parc.č. 1339/54 a hrubou stavbu na
dceru.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5.17/2020 bylo schváleno
6. RO č. 4

ZO projednalo RO č. 5 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO schvaluje RO č. 5 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6.17/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

7. Dotace na výstavbu bytů
ZO projednalo informaci o poskytnutí dotace z MF na výstavbu dvou bytů v půdním prostoru ZŠ
Lesonice a usneslo se, že dotaci nepřijme z důvodu časové tísně pro dokončení akce (do 7.12. 2020)
a nedostatku vlastních finančních prostředků.
Návrh usnesení
ZO schvaluje rozhodnutí o nepřijetí dotace z MF.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 7.17/2020 bylo schváleno
8. Hody 2020
ZO rozhodlo o zrušení konání akce Tradiční krojované hody Lesonice 2020 dne 22. 8. 2020. ZO
takto rozhodlo po zvážení dané situace a vyhlášení nových nařízení MZ ohledně nákazové
situace. Věříme, že veřejnost tuto informaci přijme.
9. Různé: a) Zadávací dokumentace - rybník
ZO projednalo zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele pro akci : Výstavba
vodní nádrže, k.ú. Lesonice. Nabídky budou dodány do 13. 8. 2020 do 17 hod. ZO vybralo oslovit 4
uchazeče.
Návrh usnesení
ZO schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na zhotovitele pro akci : Výstavba vodní
nádrže, k.ú. Lesonice.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 9a.17/2020 bylo schváleno
b) VPP
Starosta informoval ZO o prodloužení smlouvy s ÚP na VPP o 3 měsíce.
c) mobiliář k dětskému hřišti
ZO projednalo nákup mobiliáře k dětskému hřišti v podobě 4 laviček a 1 odpadkového koše v hodnotě
do 20 000,- Kč. Toto bylo projednáno z důvodu zamítnutí dotace z rozpočtu JMK o kterou obec
Lesonice žádala.
Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup mobiliáře k dětskému hřišti v podobě 4 laviček a 1 odpadkového koše v hodnotě
do 20 000,- Kč.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 9a.17/2020 bylo schváleno
d) diskuse – koronavirová situace a připravenost obce
- provoz koupaliště
- akce do konce léta

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:00.

V Lesonicích dne 23. 7. 2020
Zapsal: Bc. Lenka Vaníčková

……………………………….

Zápis ověřili: p. Milena Chvalovská

………………………………..

p. Rudolf Pazourek

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

………………………………..

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

