Obec Lesnice
Lesnice 46, 789 01 Lesnice
tel.: 583 411 079, e-mail: obec@lesnice.cz

ZÁPIS A USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva obce Lesnice
konaného dne 23. 3. 2021 v zasedací místnosti na obecním úřadu v Lesnici v 17:30 hod.

Předsedající: Ing. Jiří Chlebníček
Přítomni: Juraj Chovanec, Jan Knobloch, Ing. Vlastimil Vepřek, Jan Slabý,
Mgr. Jana Poláková, Jana Daříčková - /7 členů/
Omluveni: --Neomluveni: Jana Plháková
Zapisovatel: Jiřina Linhartová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Poláková, Jana Daříčková

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení 22/2021
3. Rozpočet obce 2021
4. Žádost o dotaci na provoz, opravy od JSDHO Lesnice
5. Žádost o mimořádnou dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
6. Žádost o dotaci pro SDH Lesnice – Hasiči sport
7. Výsledek auditu hospodaření za rok 2020
8. Žádost o dotaci na MF na dostavbu kuchyně pro MŠ a ZŠ
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
1. Zahájení a schválení programu zasedání
Zasedání ZO zahájil starosta Ing. Jiří Chlebníček, přivítal přítomné hosty a členy zastupitelstva,
seznámil je s programem dnešního zasedání a vyzval přítomné členy zastupitelstva k doplnění do
programu.
Do bodu č. 9 Různé doplněno:
a) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol
b) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Junák – český skaut, středisko Blesk
Tyto žádosti zahrnuty do bodu č. 3 - Rozpočet obce pro rok 2021.
Schválení programu jednání pro 23. veřejné zasedání ZO Lesnice.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 /Proti:0 /Zdrželi se:0
Usnesení č. 1/2021/23Z bylo schváleno.
2. Kontrola plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZO
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZO.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
3. Rozpočet obce na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice schvaluje rozpočet obce na rok 2021:
- Příjmy:
12 239 497,- Výdaje:
15 047 471,- Financování: 2 807 974,Návrhu rozpočtu se mění v položkách:
paragraf
3319
3419
3421
5549
6171

položka org druh
částka
5137
Lednice do KD
+
13 300
5222
VPS TJ Sokol
+
23 136
5222
VPS Junák
8 865
5222
VPS Hasiči sport +
4 745
5133
Respirátory
+
20 000
8115
Financování
+
52 316

Po zahrnutí nových položek činí rozpočet na rok 2021:
- Příjmy:
12 239 497,- Výdaje:
15 099 787,- Financování: 2 860 290,Výsledek hlasování:
Pro: 7 /Proti:0 /Zdrželi se:0
Usnesení č. 2/2021/23Z bylo schváleno
4. Žádost o dotaci na provoz, opravy od JSDHO Lesnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice bere na vědomí poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši
77 800 Kč pro JSDHO Lesnice související se zajištěním provozu jednotky.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
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5. Žádost o mimořádnou dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice bere na vědomí žádost a ukládá starostovi připravit na rok 2022
vypracování projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice.
p. Slabý - se vyjádřil k žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, jedná se o majetek obce.
p. Trendl podal podnět na nevyhovující stav, je zapotřebí zásadní rekonstrukce.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
6. Žádost o dotaci pro SDH Lesnice – Hasiči sport
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice bere na vědomí poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši
51 045 Kč pro organizaci SH ČMS SDH Lesnice – Hasiči sport.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
7. Výsledek auditu hospodaření za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice bere na vědomí zprávu o výsledku auditu hospodaření za rok 2020.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
8. Žádost o dotaci na MF na dostavbu kuchyně pro MŠ a ZŠ
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice schvaluje investiční záměr na akci „LESNICE – PŘÍSTAVBA
STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LESNICE“/Výstavba chybějících kapacit ZŠ a MŠ Lesnice/ a
podání žádosti o dotaci z Programu MF ČR 29822 (podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a
rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí).
Diskuze – zaznělo oslovit i další stavební firmy, případně také v obci.
Výsledek hlasování:
Pro: 7 /Proti:0 /Zdrželi se:0
Usnesení č. 3a/2021/23Z bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lesnice prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na dofinancování
projektu „LESNICE – PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LESNICE“ /Výstavba
chybějících kapacit ZŠ a MŠ Lesnice/.
Starosta informoval, že dotační titul je ve výši 90 % a dofinancování činí 10 % z prostředků obce.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7 /Proti:0 /Zdrželi se:0
Usnesení č. 3b/2021/23Z bylo schváleno.
Dále starosta informuje o vypsání poptávkového řízení na výběr zhotovitele pro zakázku malého
rozsahu„LESNICE – PŘÍSTAVBA STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ LESNICE“.
Ve smlouvě se zhotovitelem bude domluveno odstoupení v případě neschválení dotace a ošetření
smlouvy ohledně sankcí při nedodržení termínů zhotovení stavby.
9. Různé
a) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Sokol
b) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Junák – český skaut, středisko Blesk
TJ Sokol Lesnice – 153 136 Kč /žádost na částku 160 000 Kč/,
Junák Lesnice – 131 135 Kč /žádost na částku 177 000 Kč/
schválená dotace na rok 2021 činí 83 819 Kč – převod z roku 2020 činí 47 316 Kč
Tyto žádosti schváleny v rámci bodu č. 3 - rozpočet obce pro rok 2021.

10. Diskuse
Ing. Vepřek se dotazuje na podání žádosti firma Swietelský – jaký je stav, doplatí se přibližně částka
100 000 Kč a bude možná kolaudace.
Dotaz paní Bilové - parkování aut u jejího domu, kdy bude dořešeno.
Ing. Vepřek navázal a zmínil schválení pasportizace v obci, má vliv na vytvoření, určení a zabránění
některých parkovacích míst.
p. Slabý – uvedl, že nyní plocha není označena zákazem.
Ing. Vepřek - dotaz na evidenci příjemců odpadů do SD, vysvětlení podala p. Daříčková.
p. Dittrichová – dotaz na parkoviště u p. Skaličky, jsou tam také lavičky, kde si hrají děti
a dotaz na rozhlas, není u nich slyšet.
p. Trendl – dotaz na smlouvy za pronájem - kravín, dále kdo kompetentní otvírá stavidlo, vznikají
nánosy větví. Zmínil potřebnou aktualizaci kontaktních údajů, osob ohledně protipovodňové komise a
krizového štábu v obci.
Úkol pro místostarostku: ověřit u pověřence obce, zda se evidence příjemců za odpady provádí dle
platné legislativy, ochrana osobních údajů – GDPR.
Úkol pro starostu: 1. připravit seznam všech nájemních smluv za obecní pozemky a předložit
zastupitelům, přednostně s p. Berkou/ požaduje fotbalový oddíl/
2. zajistit aktualizaci seznamu kontaktních osob pro povodňový a krizový
plán obce
3. stanovit termín doložení žádostí pro poskytnutí dotace z rozpočtu
od zájmových spolků v obci, zajistit včasné dokládání
4. zjistit, zda musí být dofinancování dostavby kuchyně ZŠ a MŠ
uvedeno v rozpočtu, ověřit jakou formou musí být zajištěno krytí při žádání
o dotaci
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5. připravit pro zastupitele průběžný výsledek hospodaření obce v intervalu
1-2 měsíců
11. Usnesení
Jednotlivé body usnesení byly schvalovány v průběhu jednání zastupitelstva obce.
12. Závěr
Starosta obce se rozloučil s přítomnými a ukončil jednání zastupitelstva.

starosta: Ing. Jiří Chlebníček

……………………………….

ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Poláková

………………………………..

Jana Daříčková

Vyvěšeno na ÚD dne: 25. 3. 2021

……………………………….

Sejmuto z ÚD dne: 8. 4. 2021
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