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INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE 

Ve dnech 17.12.2007 a 25.2.2008 se konalo 8. a 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

 
ZO schválilo: 

 přijetí daru – informačních panelů (2 ks) v hodnotě 32.710 Kč od Moravskobudějovického mikroregionu 

 záměr směny pozemků mezi Lesy ČR, LS Telč a Obcí Lesonice (parcela-cesta č.590 a 592 o výměře 6.436 m2, 
za lesní pozemek a porost, parcelu č. 240/2 o výměře 6.389 m2) 

 vstup do členství Sdružení místních samospráv  

 rozpočtové úpravy dle předloženého výkazu  

 rozpočtové provizorium na rok 2008  

 obecně závazné vyhlášky:  

- vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku ze psů 

- vyhláška č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

- vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku ze vstupného  

-vyhláška č. 4/2007 o stanovení pravidel pohybu psů na veřejných prostranstvích 

 rozpočet obce na rok 2008 – v částce 5.785.100,- Kč 

 výběrovou komisi pro prodej části budovy pavilonu Mateřské školy a pronájem obecního bytu ve složení 
Dohnal Miroslav, Klímová Lenka, Menčík Drahoslav, Ing. Šálek Jiří, Trojan Rostislav.  

 převedení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy v Lesonicích ve výši 3.485,44 Kč 
do rezervního fondu.  

 
ZO vzalo na vědomí: 

 příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace veškerého majetku obce k 31.12.2007 

 LSPP - lékařská pohotovost v Moravských Budějovicích – obec Lesonice se nebude finančně podílet na 
provozu 

 komunitní plán sociálních služeb pro Moravskobudějovicko a Jemnicko



 nabídku města Moravské Budějovice k zabezpečení pořádku Městskou policií Moravské Budějovice  

 
Komunální odpad 

V uplynulém roce byly v naší obci vyprodukovány a předány smluvním subjektům tyto složky komunálního 
odpadu (KO): 

směsný odpad (popelnice) 62,8 tun 

papír 2,2 tun 

plasty a PET láhve 4,3 tun 

kovové obaly 0,4 tun 

sklo 5,1 tun 

nebezpečný odpad 0,01 tun 

objemný odpad 0,1 tun 

 
Z uvedeného přehledu je vidět, že v obci neprobíhá nedostatečně oddělený sběr nebezpečného odpadu (nádoby 

se zbytky barev, ředidel, miner. olejů a dalších nebezpečných látek, baterie, zářivky). Tento nebezpečný odpad
odkládejte na sběrné místo – do kůlny za OÚ. V této kůlně je rovněž umístěn kontejner pro sběr použitých jedlých olejů
a tuků (z kuchyní). 

Veškeré vyřazené elektrospotřebiče odevzdávejte bezplatně v areálu  Technických služeb v Mor. Budějovicích, 
příp. u prodejců elektro (jedná se o tzv. zpětný odběr elektrozařízení). 

 
Příjmy a výdaje za sběr a svoz KO za rok 2007 

Poplatky za KO (od občanů) +113 tis. Kč 

Náklady na provoz systému KO (odvozné, skládkovné, třídění) - 163 tis. Kč 

Odměna EKOKOMU za tříděný odpad, za železný šrot + 40 tis. Kč 

Doplatek obce za osvobozené osoby + 10 tis. Kč 

 
Z důvodů častých dotazů na termíny svozu zbytkového komunálního odpadu opakujeme, že měsíční svoz je 

vždy první svoz v měsíci (12 x za rok) čtrnáctidenního cyklu (těch je 26). Proto i v kalendářním měsíci, kdy vychází 3
čtrnáctidenní svozy je měsíční svoz pouze jeden. Pro Vaši přesnou orientaci uvádíme termíny svozu pro tento kalendářní
rok: 

čtrnáctidenní svoz měsíční svoz 

březen 14., 28. březen 14. 

duben 11., 25. duben 11. 

květen 9., 23. květen 9.  

červen 6., 20. červen 6.  

červenec 4., 18. červenec 4. 



srpen 1., 15., 29. srpen 1. 

září 12., 26. září 12. 

říjen 10., 24. říjen 10. 

listopad 7., 21. listopad 7. 

prosinec 5., 19. prosinec 5. 

leden 2009 2., 16. leden 2009 2. 

 
Opětovně Vás žádáme, abyste poloprázdné popelnice nepřistavovali k vyprázdnění, obec hradí odvoz za 

skutečný počet vyvezených popelic. Mimo svozový den uložte popelnice mimo prostor komunikace. Uživatele popelnic
se žlutým víkem (měsíční svoz) žádáme o dodržování termínů svozu. 

 
Veřejně prospěšné práce: 

Obec Lesonice upozorňuje občany registrované na Úřadu práce na možnost přihlásit se na obecním úřadě k veřejně
prospěšným pracím na období duben – listopad 2008. V případě zájmu je nutno odevzdávat své žádosti včetně
doporučenky z úřadu práce na obecním úřadě nejpozději do 20. března 2008. Po vyhodnocení zastupitelstvem obce
budou vybráni a písemně vyrozuměni vhodní kandidáti. 

 
Tříkrálová sbírka: 

Letošní tříkrálová sbírka poskytla příspěvek ve výši 1080,- Kč. Všem přispívajícím občanům děkujeme. 

 
Zápis dětí do první třídy: 

Dne 7. února 2008 proběhl zápis předškoláků do první třídy. Bylo zapsáno 9 dětí. 

 
 

Stav občanů: 

K 1. lednu 2008 bylo v Lesonicích 468 trvale žijících občanů (vloni 480). Během roku 2007 se: 

Narodilo: Zemřeli: Přihlásilo: Odhlásilo: 

6 občánků 4 občané 6 občanů 20 občanů  

 
 

Florbal v lesonické sokolovně 

Již deset let chodí mladí hoši trénovat do místní sokolovny vždy od října do března florbal. Zastoupení je početné, 18
členů v kategoriích do 13i let, nad 13 let a dospělí. Každoročně se účastníme turnajů (junioři) v Kněžicích, Třebíči,
Moravských Budějovicích. Také pořádáme silvestrovské turnaje v lesonické sokolovně. V loňském roce proběhl již 8.
ročník. Tréninky v dnešní době probíhají třikrát týdně – 1x v Babicích a 2x v Lesonicích. Na turnajích jsme dosáhli
pěkných výsledků. Vloni jsme se umístili na 2. místě a tak nám unikl postup do oblastní soutěže. V tomto roce jsme se
umístili na krásném 1. místě. Vyhráli jsme župní přebor v kategorii 13 – 18 let a postupujeme! Další termín soutěže by
měl být v dubnu 2008.Finále pak bude probíhat v Praze 18.5.2008. Abychom se tam dostali, budeme muset ještě
zabojovat. Čekají nás ještě 2 přátelská utkání a 1 turnaj v Třebíči. Držte nám palce!!! Děkujeme 

Zdeněk Máca



náčelník TJ Sokol a trenér florbalu 

 
Vítání občánků 

Dne 27. ledna 2008 byli přivítáni noví občánci do života v naší obci. Této příjemné údálosti se zúčastnilo 5 
rodin se svými dětičkami narozenými v loňském roce – Matěj Vybíral, Veronika Svobodová, Michal Čeloud, Klára
Kolářová a Klára Strnadová. Nejstarší narozené miminko v roce 2007 Jakub Čech byl přivítaný vloni.  

Slavnostní chvíle byla zahájena vystoupením dětí místní základní školy a pokračovala projevem pana starosty 
ing. Jiřího Šálka. V závěru, po zápisu dětí do pamětní knihy, byl předán rodičům finanční dar a malý dárek dětem.
S přáním spokojeného života plného zdraví a radosti a co nejkrásnějších chvil prožitých s dětmi v naší obci bylo vítání
ukončeno.  

 
Masopust 2008 

SK Lesonice opět jako každý rok se ujala pořádání masopustního průvodu a s tím 
spojeného maškarního plesu. Obě akce se uskutečnily 23. února a vydařily se. Počasí 
přálo nejen maškarám, kterých se v letošním roce sešlo zase o něco více. Maškarní ples 
zažil také mimořádně vysoký počet masek i ostatních návštěvníků. Poděkovat bych 
jménem SK Lesonice chtěla všem, kteří si najdou čas pro aktivní účast na masopustním 
průvodu i maškarním plese a také těm občanům, od kterých se vždy dočkáme laskavého 
přijetí, příspěvku nebo posilnění. Poděkování patří i sponzorům a občanům, kteří 
přispěli do tomboly. Doufáme, že stoupající trend v počtu masek při průvodu při 
samotném plese bude pokračovat a tradice masopustní veselice bude zachována. 

���Na obrázku můžete vidět lesonickou občanku, která se od 23.2.2008 stala 
nejobdivovanější a žádanou ženou až za hranicemi Moravskobudějovického 
mikroregionu a která je již dlouhá léta maskotem místních fotbalistů. Nezapomeňte 
navštívit lesonická fotbalová utkání, kde bude své fotografie i s autogramem poskytovat
fanouškům SK Lesonice… Že by nová MISS  

 
KULTURA 

Vystoupení ochotníků z Budišova: 

Chtěli bychom Vás, všechny občany i Vaše známé, pozvat na další vystoupení divadelního souboru z Budišova, kteří dne
30. března 2008 v 17:00 hodin vystoupí v lesonické sokolovně s představením „Na tý louce zelený“. Bližší informace
budou na průvodních plakátech vystavených na informačních místech v obci.  
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