Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis a usnesení ze schůze č. 25/2021 ze dne 17. 6. 2021
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: Bc. Lenka Vaníčková
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Rudolf Pazourek

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

Návrh byl přijat.

Na ověřovatele zápisu byly navržen i: David Pejsar, Ing. Michal Veleba

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

Návrh byl přijat.

Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 25/2021 ze dne 17. 6. 2021
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2021
2. RO č. 4
3. Smlouva s JMK – dotace na Vodní dílo
4. Podpora výstavby – Dům pro seniory Miroslav
5. Žádosti občanů
6. Herní prvky na dětské hřiště
7. Povolení hodů 2021
8. Různé: a) ZŠ Lesonice. MŠ Petrovice
b) nový jízdní řád JMK
c) koupaliště
e) diskuse

Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2020
ZO schválilo - Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2020- bez výhrad.
Návrh usnesení
ZO schválilo - Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1.25/2021 bylo schváleno

Návrh byl přijat

Návrh byl přijat

2. RO č. 4

ZO projednalo RO č. 4 viz př. č. 2 .
Návrh usnesení
ZO schvaluje RO č. 4 viz př. č. 2.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2.25/2021 bylo schváleno

Návrh byl přijat

3. Smlouva s JMK – dotace na Vodní dílo v k.u. Lesonice

ZO projednalo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora
boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje
v roce 2021. Celková dotace byla poskytnuta ve výši 400 000 Kč.
Návrh usnesení
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora boje
proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce
2021. Celková dotace byla poskytnuta ve výši 400 000 Kč.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 3.25/2021 bylo schváleno

4. Podpora výstavby domu pro seniory Miroslav

ZO projednalo žádost o vyslovení podpory pro výstavbu domu pro seniory Miroslav.
Návrh usnesení
ZO vyslovilo souhlas s výstavbou domu pro seniory Miroslav.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se:0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 4.25/2021 bylo schváleno
5. Žádost o změnu územního plánu
ZO projednalo žádost o změnu územního plánu a rozhodlo této žádosti nevyhovět.
Návrh usnesení
ZO zamítlo žádost o změnu územního plánu.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 5.25/2021 bylo schváleno
6. Herní prvky na dětské hřiště
ZO projednalo doplnění dětského hřiště o nové herní prvky a lavičky. Na nákup byla schválena částka
50 000 Kč.
Návrh usnesení
ZO schválilo doplnění dětského hřiště o nové herní prvky a lavičky. Na nákup byla schválena částka
50 000 Kč.
Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Návrh byl přijat
Usnesení č. 6.25/2021 bylo schváleno
7) Hody 2021
ZO projednalo a schválilo konání hodů dne 21. 8. 2021. Vstupné na večerní zábavu bylo stanoveno -120 Kč.
Akce proběhne dle platných opatření.

Návrh usnesení
ZO projednalo a schválilo konání hodů dne 21. 8. 2021. Vstupné na večerní zábavu bylo stanoveno -120 Kč.
Akce proběhne dle platných opatření.

Hlasování: Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7.25/2021 bylo schváleno

Návrh byl přijat

8. Různé: a) ZŠ Lesonice, MŠ Petrovice
ZO projednalo informace o činnosti v ZŠ Lesonice a MŠ Petrovice. Zastupitelé byli seznámeni
s uplynulým školním rokem a výsledkem hospodaření v ZŠ Lesonice. ZO dále souhlasilo s podporou
kurzu plavání a letní školou. ZO bylo seznámeno se zápisem nových dětí do MŠ Petrovice a trvá na
dodržování přednostního přijetí dětí ze spádových obcí Petrovice a Lesonice.
b) nový jízdní řád JMK
ZO projednalo nový jízdní řád ČD s platností od prosince 2021.
c) diskuse – kanalizace
- výstavba vodní nádrže
- pandemická situace v obci
- příspěvek pro fotbalový oddíl
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30.
V Lesonicích dne 17. 6. 2021
Zapsal: Rudolf Pazourek
Zápis ověřili: David Pejsar
Ing. Michal Veleba

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

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

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

