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ÚVODNÍ SLOVO 

S novým rokem byla zahájena plesová sezóna v obci. Jako každý rok se pořádaly ples myslivecký, školní a koncem
měsíce února bude masopustní ples spojený s průvodem masek obcí (viz dále). V úvodu mi dovolte poděkovat nejen
pořadatelům, ale i občanům, kteří plesy navštěvují a podporují tím činnost místních spolků a organizací.  

 
Monika Ledecká  

Slovo starosty 

Na přelomu roku obdržela naše obec od Kraje Vysočina darováním do svého vlastnictví nemovitý majetek bývalého
SOU lesnického. Jedná se především o budovu zámku, školy, dílen, plynové kotelny a garáží, včetně přilehlých
pozemků. 

O důvodech rozhodnutí zastupitelstva naší obce o přijetí daru jsem Vás již dříve informoval. Nyní před námi 
stojí nesnadný úkol zajištění péče o tento rozsáhlý majetek a především výběr nejvhodnější varianty účelného využití
jednotlivých objektů. Pro nejbližší období se zaměříme na zajištění tohoto majetku a sběr návrhů, nabídek a možností
jeho dalších úprav a využití. Objekt dílen předpokládáme využít jako technické zázemí obce, v nevyužitých prostorách
nabídneme zájemcům pronájem, bývalý internát v zámku lze nyní sezónně využít jako ubytovací zařízení. To vše s cílem



zajištění financí na základní údržbu, do doby rozhodnutí o konečném využití. Další možné úpravy objektů 
budou záviset také na možnosti zajištění financí z dotací. Z rozpočtu obce potřebný objem financí vyčlenit nelze. 

Uvítáme i od Vás případné vlastní návrhy nebo kontakty na subjekty, které by mohlo využití těchto objektů 
zajímat. 

Je v zájmu celé obce nalézt pro tento obecní majetek, který leží v samém centru obce, pro občany obce 
přijatelné a pro obec i ekonomicky výhodné uplatnění. 

Jiří Šálek 

 
INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE 

Dne 1. února 2007 se konalo 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce. 

ZO schválilo 

 rozpočet na rok 2007 (viz níže), 

 obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, 

 počet VPP pracovníků pro rok 2007,  

 úpravy rozpočtu roku 2006, 

 změny a doplnění směrnic OÚ, 

 příspěvek na činnost HC Lesonice ve výši 5000,- Kč. 

ZO vzalo na vědomí 

 návrh na řešení stavebních úprav budovy MŠ, 

 výsledovku hospodaření Základní a mateřské školy Lesonice, 

 informaci o provedené inventarizaci majetku obce, 

 informace z Policie ČR o trestných činnostech v katastru naší obce, 

 žádost Svazu invalidů z Moravských Budějovic o finanční příspěvek, 

 
Rozpočet obce na rok 2007 

Zastupitelstvo obce schválilo na 4. zasedání 1.února rozpočet obce na rok 2007 jako vyrovnaný, ve výši 4.939 
tis.Kč. 

Příjmy  

Daňové příjmy 3.160,- tis. Kč 

Ostatní příjmy 816,- tis. Kč 

Loňský zůstatek 963,- tis. Kč  

Výdaje 



Silnice 1.335,- tis. Kč 

Dopr. obslužnost 70,- tis. Kč 

ČOV 315,- tis. Kč 

Školství 629,- tis. Kč 

Knihovna 16,- tis. Kč 

Kultura 42,- tis. Kč 

Tělovýchova 65,- tis. Kč 

Bytové hospodářství 66,- tis. Kč 

Veř. osvětlení 82,- tis. Kč 

Komunál. služby 13,- tis. Kč 

Komunál. odpad 163,- tis. Kč 

Vzhled obcí 42,- tis. Kč 

Požární ochrana 41,- tis. Kč 

Zastupitelstvo 350,- tis. Kč 

Místní správa 1297,- tis. Kč 

Finanční operace 413,- tis. Kč 

 
Podrobný rozpočet najdete na www.lesonice.cz v odkazu úřední deska. 

 
Komunální odpad 

Od nového roku zajišťuje naše obec smluvně u spol. REMONDIS, s.r.o. odvoz a odstraňování zbytkového 
komunálního odpadu. Tohoto odvozce jsme po pečlivém zhodnocení nabídek vybrali proto, že pro Vás občany nabídl
finančně nejvýhodnější podmínky svozu včetně dalšího zvýhodnění ve formě bezplatné výměny sběrných nádob a také
režimem svozu nejlépe vyhověl našim podmínkám. 

Z důvodů opakovaných připomínek Vás občanů k systému nakládání s komunálním odpadem, který 
nedostatečně motivoval k třídění odpadů a stanovoval pro všechny stejnou výši plateb bez ohledu na produkci
zbytkového komunálního odpadu, jsme od letošního roku přistoupili k následujícím změnám ve způsobu stanovení
poplatku komunální odpad a režimu odvozu: 

 
1. Sběrné nádoby (popelnice) budou vyváženy uvedenou firmou každý pátek v lichém kalendářním týdnu 

(čtrnáctidenní cyklus). 

2. V průběhu měsíce března bude všem umožněna bezplatná výměna starých kovových popelnic (110 l) za 
nové plastové sběrné nádoby o obsahu 120 l na kolečkách. Nová nádoba bude majetkem obce a bude bezplatně
poskytnuta občanům k užívání. Podmínkou výměny je předání původní kovové nádoby (i v nefunkčním stavu). Převzetí
nové sběrné nádoby potvrdí vlastník nemovitosti nebo zástupce domácnosti podpisem protokolu o převzetí, v termínu
výměny, který vyhlásíme místním rozhlasem. Tato výměna je jednorázová bonusová akce ze strany spol. REMONIS a
nebude opakována. Pozdější pořízení sběrných nádob si musí zájemci zajistit sami a na vlastní náklady. Větším
domácnostem nabízí svozová firma pronájem plastových sběrných nádob o objemu 240 l za nájemné 10 Kč/rok.



3. Zastupitelstvo obce schválilo 1.2.2007 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o poplatku za komunální odpad. 
Poplatek je stanoven součtem dvou částí. První část zahrnuje náklady na svoz a odstraňování zbytkového odpadu. Druhá
část zahrnuje náklady na všechny ostatní složky komunálního odpadu (tříděný, objemový, nebezpečný ...) a vypočte se
stejně jako v minulých letech. Změna oproti původnímu stanovení výše poplatku se týká pouze první části poplatku – za
svoz a odstraňování zbytkového odpadu. Ten se vypočte podle nákladů, vyúčtovaných odvozní firmou za odvoz sběrné
nádoby (v letošním roce 41,- Kč za 1 odvoz sběrné nádoby 120 l) a přepočtených dle počtu osob registrovaných na
danou sběrnou nádobu. Domácnosti, které důsledně třídí odpad a nezaplní za čtrnáctidenní cyklus (26 svozů za rok) ani
polovinu nádoby, se mohou na přiloženém formuláři zaregistrovat na měsíční svoz (12 x za rok, vždy první svoz
v měsíci). Sběrná nádoba s měsíčním cyklem svozu bude odlišena. 

Příklad 1. Pětičlenná domácnost, 1 nádoba 120 l, 26 svozů/rok 

První část poplatku 1 osoby: 41 Kč x 26 svozů : 5 osob = 213 Kč/rok/osobu 

 
Příklad 2. Dvoučlenná domácnost, 1 nádoba 120 l, 12 svozů/rok (měsíční svoz) 

První část poplatku 1 osoby: 41 Kč x 12 svozů : 2 osoby = 246 Kč/rok/osobu 

 
Pro minimalizaci Vašeho poplatku Vám doporučujeme: 

 v případě méněčlenných domácností se domluvte se sousedy a využívejte sběrnou nádobu společně, 

 nepřistavujte poloprázdné sběrné nádoby ke svozu – náklady za svoz odvozce fakturuje podle skutečného počtu 
vyvezených nádob – výsledný poplatek se tak může snížit. 

Od poplatku zůstává osvobozeno každé druhé a další nezaopatřené dítě v domácnosti, ruší se zvýhodnění platby 
samostatně žijících důchodců. 

Současně Vás žádáme o reálné posouzení množství Vámi produkovaného odpadu a zaregistrování odpovídajícího
počtu a objemu nádob. Upozorňujeme, že nadále již nebudou vyváženy různé pytle nebo jiné nádoby s odpadem, ale jen
zaregistrované sběrné nádoby. V případě jednorázového mimořádného zvýšení objemu zbytkového odpadu si budete
moci pro tento případ zakoupit na OÚ speciální plastové pytle dodané svozovou firmou, v ceně odpovídající nákladům
na svoz odpadu tohoto pytle. 

Žádáme vlastníky nemovitostí, příp. zástupce domácností, abyste do konce měsíce února doručili na OÚ nebo do 
schránky OÚ vyplněný registrační formulář, ve kterém závazně uvedete: 

 objednávku výměny sběrné nádoby, 

 druh sběrné nádoby a cyklus svozu nádoby, na kterou bude vypočítán uvedeným osobám poplatek, 

 jméno, příjmení a bydliště osob, využívajících uvedenou sběrnou nádobu. 

Formulář je součástí Zpravodaje, další jsou k vyzvednutí na OÚ.  

 
V roce 2006 bylo v obci vyprodukováno toto množství jednotlivých složek komunálního odpadu: 

 
Zbytkový komunální odpad 113 t 

Separovaný odpad - sklo 3,1 t 

- plasty 3,6 t 

- papír 1,9 t 



- objemný 0,2 t 

 
 

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 2007. V případě zájmu je nutno odevzdávat své žádosti včetně
doporučenky z úřadu práce na obecním úřadě nejpozději do 28. února 2007. Po vyhodnocení zastupitelstvem obce budou
vybráni a písemně vyrozuměni vybraní kandidáti. 

 
 

Tříkrálová sbírka 

Letošní tříkrálová sbírka poskytla příspěvek ve výši 1130,- Kč. Děkujeme. 

 
 

Zápis dětí do první třídy 

Dne 6. února 2007 proběhl zápis předškolních dětí do první třídy.  

 
 

Stav občanů 

K 1. lednu 2006 bylo v Lesonicích 480 trvale žijících občanů. Během roku 2006 se: 

Narodili: Zemřelo: Přihlásilo: Odhlásilo: 

Jakub Souček 7 občanů 14 občanů 11 občanů  

Iva Horáková  

Kateřina Kosmáková 

Šimon Pánek 

Jakub Čech  

 
 

INFORMACE Z MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ 

Pozvánka  

Výbor honebního společenstva Lesonice a Myslivecké sdružení Lesonice zve členy honebního společenstva 
Lesonice na valnou hromadu Honebního společenstva Lesonice, která se koná 18.2.2007 v 11.00 hod. v hájence
v Oboře. 

 
 

KULTURNÍ AKCE 

SK Lesonice zve všechny občany do masopustního průvodu masek obcí, který se uskuteční dne 24. února 2007. Sraz
masek je v 10:30 hodin u sokolovny. Od 20:00 hodin bude zábava pokračovat maškarním plesem v místní sokolovně,
kde k poslechu a tanci hraje Budkovanka.  



 

 
 

NOVOROČNÍ KOUPEL 

Dne 1.1. 2007 se sešlo několik příznivců otužování u rybníka „Utopence“, kde tři z nich okusili zimní koupel. Náš obdiv
patří Milanovi Šťávovi, Miloši Václavkovi a Mirkovi Dohnalovi ml. Těšíme se na účast dalších odvážných v příštím
roce... 
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