Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 20/2020 ze dne 5. 11. 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, Bc. Marek Štros
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. Danuše Jelínková, Ing. Michal Veleba

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 20/2020 ze dne 5. 11. 2020
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2021
2. Návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2021 - 2023
3. Smlouva na stavební dozor k dílu: Výstavba vodní nádrže v k. ú. Lesonice
4. RO č. 9
5. Smlouva – příspěvek na sociální automobil
6. RO č. 10
7. Žádosti občanů
8. Různé: a) dodatky pachtovních smluv
b) diskuse

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

Návrh byl přijat

1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2021
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2021. Dle návrhu finančního výboru byly sestaveny příjmové
a výdajové položky rozpočtu a navržen postup financování výdajů, které budou kryty úvěrem.

Návrh usnesení
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2021.

Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č. 1.20/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

2. Návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2021 - 2023

ZO projednalo dle návrhu finančního výboru návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období
2021 – 2023.
Návrh usnesení
ZO projednalo návrh střednědobého výhledu obce Lesonice na období 2021 – 2023.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 2.20/2020 bylo schváleno
3. Smlouva na stavební dozor k dílu: Výstavba vodní nádrže v k. ú. Lesonice

ZO projednalo a schválilo smlouvu příkazní o obstarání investora č. 13/2020/TDS ve věci zajištění
stavebního dozoru na: Výstavba vodní nádrže v k. ú. Lesonice
Návrh usnesení
ZO schválilo smlouvu příkazní č. 13/2020/TDS.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 3.20/2020 bylo schváleno

4. RO č. 9
ZO bere na vědomí RO č. 9 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí RO č. 9 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4.20/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

5. Smlouva – příspěvek na sociální automobil
ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zakoupení automobilu pro sociální
službu Znojmo ve výši 6100,-Kč.
Návrh usnesení
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zakoupení automobilu pro sociální službu Znojmo ve
výši 6100,-Kč.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5.20/2020 bylo schváleno
6.RO č. 10
ZO projednalo RO č. 10 viz př. č. 3 .
Návrh usnesení
ZO schválilo RO č. 10 viz př. č. 3.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6.20/2020 bylo schváleno

Návrh byl přijat

7. Žádosti občanů
ZO projednalo žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1474/10 ve vlastnictví obce. Vzhledem k situaci,
že obec Lesonice v současné době nemá v úmyslu prodávat jakékoli pozemky, rozhodlo ZO o
zamítnutí prodeje a dalo souhlas starostovi obce k dalšímu jednání s žadatelem o možné směně
pozemku.
Návrh usnesení
ZO zamítá žádost o odkoupení pozemku parc. č. 1474/10 ve vlastnictví obce Lesonice a pověřuje
starostu k dalšímu jednání.
Hlasování: Pro:6 Proti: 1 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 7.20/2020 bylo schváleno
8.Různé: a) dodatek pachtovních smluv
ZO projednalo nabídku na uzavření dvou dodatků pachtovních smluv s AGRO družstvem
Petrovice.
Návrh usnesení
ZO schvaluje uzavření dvou dodatků pachtovních smluv s AGRO družstvem Petrovice.
Hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 8a.20/2020 bylo schváleno
b) diskuse – informace o kanalizaci
- výsadba ovocných stromků
- zahájení výstavby vodního díla Lesonice
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00.
V Lesonicích dne 5. 11. 2020
Zapsal: Bc. Lenka Vaníčková
Zápis ověřili: p. Danuše Jelínková
Ing. Michal Veleba

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

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

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

