
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 19/2016 ze dne 17. 3. 2016 
 
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 : 1 – Ing. Michal Veleba 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena:  Bc. Lenka Vaníčková 

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Rudolf Pazourek, p. Danuše Jelínková                                                  

   Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 19/2016 ze dne 17. 3. 2016 
 
1. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2015 
2. Projednání návrhu na rozdělení výsledku hospodaření v ZŠ Lesonice za rok 2015 
3. RO č. 1 
4. Oprava a čištění obecních studní 
5. Směrnice k podrozvahovým účtům 
6. Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 
7. Různé: a) nařízení o provozu zásahového vozidla SDH Lesonice Ford Tranzit 
                 b) projednání výsledku inventarizace 
                 c) VPP – prodloužení pracovní smlouvy 

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2015 
 Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce, který bude po dobu 15 dnů vyvěšen na UD a 
EUD obce Lesonice. Viz př. č. 2. 
Návrh usnesení 
 ZO bere na vědomí. 
 
2. Projednání návrhu na rozdělení výsledku hospodaření v ZŠ Lesonice  
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem hospodaření v ZŠ Lesonice za rok 2015. 
Návrh usnesení 
 ZO bere na vědomí 
 
 
3. Rozpočtové opatření č. 1 
 Starosta seznámil zastupitele s příjmy a výdaji v rozpočtovém opatření č. 1. viz př. č. 3. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
 Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.19/2016 bylo schváleno 
 
 
4. Oprava a čištění obecních studní 
 Zastupitelé projednali opravu a čištění tří obecních studní. Jedná se o studny u sokolovny, před 
hasičskou zbrojnicí a uprostřed dědiny. Studny budou vyčerpány, ručně vyčištěny, desinfikovány a 
opraveny. Práce provede firma MK studny Petrovice. Předpokládaný odhad prací bude v hodnotě cca 
20 000,- Kč.  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje opravu a čištění obecních studní. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0       Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.19/2016 nebylo schváleno  
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5. Směrnice k podrozvahovým účtům 
    Zastupitelé byli seznámeni se směrnicí o účtování k podrozvahovým účtům. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje směrnici k podrozvahovým účtům. 
 Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:Pazourek, Kocáb         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5.19/2016 bylo schváleno 
 
6. Směrnice pro tvorbu a používání opravných položek 
     Zastupitelé projednaly směrnici o účtování opravných položek a navrhli ji ke schválení. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje směrnici pro tvorbu a používání opravných položek. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6.19/2016 bylo schváleno 
 
7.a) Nařízení OZ o provozu zásahového vozidla SDH Lesonice 
   Zastupitelé projednali nařízení o provozu a používání zásahového vozidla Ford Tranzit. Toto vozidlo 
je zapojeno do systému IZS JMK a podléhá zvláštnímu režimu.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje nařízení o provozu zásahového vozidla Ford Tranzit. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7.a.19/2016 bylo schváleno 
 
   b) Inventarizační zpráva 
 Zastupitelé projednali výsledek inventarizace a byla přečtena závěrečná zpráva. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje závěrečnou zprávu o inventarizaci obce Lesonice za rok 2015. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7.b.19/2016 bylo schváleno 
 
 c) VPP – prodloužení pracovní smlouvy 
Zastupitelé projednali možnost prodloužení pracovní smlouvy o jeden měsíc (duben) pracovnici na 
VPP. Plat bude po tento měsíc hradit obec Lesonice. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje prodloužení pracovní smlouvy pracovnici na VPP o jeden měsíc. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 7.c.19/2016 bylo schváleno 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 17. 3. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala Bc. Lenka Vaníčková                                         ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Rudolf Pazourek                                ……………………………….. 
 
                         Danuše Jelínková                                    ……………………………….. 
 

                
                       …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 


