Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 18/2020 ze dne 13. 8. 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 : Ing. Michal Veleba, David Pejsar
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková

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

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Josef Kocáb, Bc. Lenka Vaníčková

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 18/2020 ze dne 13. 8. 2020
1. Závěrečný účet VAK Třebíč
2. Výběrové řízení – Výstavba vodní nádrže v k.u. Lesonice
3. RO č. 6
4. Žádosti občanů
5. Různé: a) dohoda o provedení práce
b) nákup zahradní techniky
c) diskuse

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

Návrh byl přijat

1. Závěrečný účet VAK Třebíč za rok 2019
ZO projednalo a vzalo na vědomí závěrečný účet VAK Třebíč za rok 2019.

Návrh usnesení
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet VAK Třebíč za rok 2019.

Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se:Vaníčková
Usnesení č. 1.18/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

2. Výběrové řízení

ZO projednalo dle výběrového řízení, které bylo zpracováno firmou Jančálek a spol. vítěznou firmu na
dodávku prací na akci „ Výstavba vodní nádrže v k.u. Lesonice“. Z doručených 4 nabídek byla vybrána
vítězná firma KAVYL spol. s.r.o. s celkovou částkou 4 960 639,59 Kč s DPH.
Návrh usnesení
ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na výstavbu vodní nádrže v k.u. Lesonice a to firmu KAVYL
spol. s.r.o. s celkovou částkou 4 960 639,59 Kč s DPH.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.18/2020 bylo schváleno
3. RO č. 6
ZO projednalo RO č. 6 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO schvaluje RO č. 6 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.18/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Žádosti občanů
ZO projednalo žádost jedné osoby, která není občankou obce Lesonice o změnu územního plánu
obce Lesonice. ZO se usneslo, že v současné době není nutno měnit územní plán obce Lesonice a
žádosti se nevyhovuje.
Návrh usnesení
ZO zamítlo žádost o změnu územního plánu obce Lesonice.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.18/2020 bylo schváleno
.
5. Různé: a) dohoda o provedení práce
ZO projednalo uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem od srpna do září 2020 za práce
v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod.
Návrh usnesení
ZO uděluje souhlas k uzavření Dohody o provedení práce s p. Kocábem od srpna do září 2020 za
práce v lese. Byla stanovena sazba 450,-Kč/hod.
Hlasování: Pro:6 Proti: 0 Zdržel se: Kocáb
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5a.18/2020 bylo schváleno
b) nákup zahradní techniky a dofinancování laviček
ZO projednalo nákup zahradní techniky do výše 5500Kč(plotostřih) a dofinancování nákupu laviček

v částce 5000Kč.
Návrh usnesení
ZO schvaluje nákup zahradní techniky do výše 5500Kč(plotostřih) a dofinancování nákupu laviček
v částce 5000Kč.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5b.18/2020 bylo schváleno
c) diskuse – veřejné projednání CETIN
- provoz koupaliště
- akce do konce léta
- starosta vyslovil poděkování organizátorům dětského příměstského tábora
za velmi záslužnou aktivitu

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 13. 8. 2020
Zapsal: Veronika Fojtíková
Zápis ověřili: p. Josef Kocáb
Bc. Lenka Vaníčková

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

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

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

