Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 19/2020 ze dne 17. 9. 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 : 8
Omluven : Ing. Michal Veleba
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. David Pejsar, Bc. Marek Štros

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 19/2020 ze dne 17. 9. 2020
1. Záměr o pronájmu obecního majetku
2. Soudní spor s SPÚ
3. RO č. 7
4. Komunální technika
5. Kanalizace
6. Optická síť – CETIN
7. Návrh úpravy komunikací
8. RO č. 8
9. Různé: a) internetové stránky obce
b) výsadba
c) diskuse

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

1. Záměr o pronájmu obecního majetku
ZO projednalo záměr o pronájmu obecního majetku a to: pozemková parcela č. 1472/92 o rozloze 13550 m2
v k.u. Lesonice zapsaného na LV č. 1001.

Návrh usnesení
ZO schválilo záměr o pronájmu obecního majetku a to: pozemková parcela č. 1472/92 o rozloze 13550 m2 v k.u.
Lesonice zapsaného na LV č. 1001.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat

Usnesení č. 1.19/2020 bylo schváleno
2. Soudní spor s SPÚ

ZO projednalo informaci o soudním rozhodnutí u Krajského soudu v Brně ve věci vlastnictví ideální
poloviny majetku s SPÚ. Krajský soud rozhodl v odvolacím řízení v neprospěch obce Lesonice. ZO
projednalo možnosti vedení sporu a usneslo se o podání dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně. Dále
ZO rozhodlo o stažení původní žaloby na rozdělení majetku s SPÚ u Okresního soudu ve Znojmě.
Návrh usnesení
ZO schvaluje podat žádost o dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně ve sporu s SPÚ a současně ZO
souhlasí se stažením žaloby u Okresního soudu ve Znojmě ve věci rozdělení majetku ve společném
vlastnictví s SPÚ.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.19/2020 bylo schváleno
3. RO č. 7
ZO bere na vědomí RO č. 7 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí RO č. 7 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3.19/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

4. Komunální technika
ZO projednalo nákup zahradního traktůrku Rider Stiga Park Pro 340 IX v ceně do 200 000,- Kč. Stroj
bude zakoupen za podpory dotace z Energoregionu 2020.
Návrh usnesení
ZO schválilo nákup traktůrku Rider Stiga Park Pro v ceně do 200 000,- Kč.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.19/2020 bylo schváleno

5.Kanalizace
Starosta informoval ZO o průběhu příprav na plánovanou výstavbu vodovodu a splaškovou
kanalizaci. Probíhají jednání s VAK Třebíč a projekční kanceláří. V současné době se připravuje
zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele.
6. Optická síť – CETIN
Starosta informoval ZO o přípravě dokumentace a vedení trasy optického kabelu od f. CETIN.
V současné době jsou občané oslovováni z důvodů upřesnění umístění domovních přípojek.
7. Návrh úpravy komunikací
ZO bylo seznámeno s návrhem řešení úpravy komunikace po dokončení výstavby spl. kanalizace a
vodovodu. Návrh bude dále rozpracován do podrobné studie.
8. RO č. 8
ZO projednalo RO č. 8 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 8 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8.19/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

9.Různé: a) webové stránky
ZO projednalo nabídku na vedení obecních stránek a rozhodlo o úpravě a doplnění stávajících
stránek o nové prvky dle nových požadavků.
b) výsadba
ZO projednalo a souhlasí s dosazením uschlých ovocných stromů v alejích kolem obce. Práce budou
provedeny po dohodě s občany.
c) diskuse – informace o provozu koupaliště
- informace o volbách
- nákazová situace
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00.

V Lesonicích dne 17. 9. 2020
Zapsal: Veronika Fojtíková

……………………………….

Zápis ověřili: p. David Pejsar

………………………………..

Bc. Marek Štros

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

………………………………..

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

