
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 26/2016 ze dne 3. 11. 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 :  6 
Omluven :  Ing. Michal Veleba, p. David  Pejsar, p. Josef Kocáb 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

   Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi:  Bc. Lenka Vaníčková, p. Rudolf Pazourek                                                

   Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 26/2016 ze dne 3. 11. 2016 
 
1. RO č. 7 
2. Směrnice o cestovních náhradách 
3. Vyjádření f. Kordis 
4. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 
5. Rozpočtový výhled obce Lesonice na 207 - 2019 
6. Různé:  a) malovaná mapa 
                  b) diskuse 
                   

    Hlasování: Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. RO č. 7 
ZO projednalo předložený návrh rozpočtového opatření č. 7 a navrhlo ho ke schválení. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje RO č. 7 viz př. č. 2.  
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.26./2016 bylo schváleno 
 
2. Směrnice o poskytování cestovních náhrad 
ZO projednalo předloženou směrnici a navrhlo ji ke schválení 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje směrnici o cestovních náhradách. 
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.25./2016 bylo schváleno 
 
3. Vyjádření f. KORDIS 
 Starosta informoval ZO o vyjádření f. KORDIS JMK k navýšení jednoho dopoledního autobusového 
spoje na Mor. Krumlov. KORDIS požaduje krytí nákladů po obci ve výši 79.499,-Kč za rok. Budou 
probíhat další jednání o jiných variantách řešení chybějícího dopoledního spoje. 
 
 
 4. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 
ZO projednalo předložený návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017. Byly projednány příjmové a 
výdajové položky. Návrh rozpočtu bude vyvěšený po dobu 15 dnů na UD a EUD. 
 
5. Rozpočtový výhled obce Lesonice na období 2017 – 2019 
ZO projednalo navržený rozpočtový výhled obce Lesonice na 2017-2019. 
 
 
 
 
 



 
 
 6;.Různé:  
a) Malovaná mapa  
 Starosta informoval zastupitele o pořízení projektu Malovaná mapa Znojemska. Výstupem bude 
pořízení ručně malované venkovní mapy s udáním historie obce a odkazem na zajímavosti naší obce  
  
 
b) Diskuse 
Starosta informoval zastupitele o možnostech dotací na malé domovní čistírny. Vzhledem k provozním 
podmínkám a nastavení proveditelnosti akce se ZO rozhodlo tuto možnost nevyužít. Současně ale 
obec nebude bránit budování domácích čistíren na vlastní náklady. 
Dále byla diskutována možnost projektu na zadržování vody v krajině za podpory dotace.  
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00. 
 
 
V Lesonicích dne 3. 11. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Bc. Lenka Vaníčková                            ……………………………….. 
 
 
                         p. Rudolf Pazourek                                        ……………………………….. 
 

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


