
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 27/2016 ze dne 28. 11. 2016 
 
Jednání zastupitelstva obce Lesonice bylo zahájeno v 18:00 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 :  Bc. Lenka Vaníčková 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Danuše Jelínková, Ing. Michal Veleba                                                

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 27/2016 ze dne 28. 11. 2016 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 
2. Projednání statického zajištění budovy sýpky 
3. RO č. 8 
4. Směrnice k inventarizaci majetku a závazků  
5. Plán inventur 
6. Různé: a) informace o stavu budov Dvora 
                  b) diskuse 
                   

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 
ZO projednalo navržený návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2017 a stanovilo, že závazným 
ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Po dobu vyvěšení 15 dnů nebyly vzneseny žádné námitky a 
doplnění navrženého rozpočtu. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje rozpočet obce Lesonice na rok 2017 a závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy 
viz př. č. 2.   
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.27/2016 bylo schváleno 
 
2. Projednání statického zajištění budovy Dvora - sýpka  
Starosta informoval ZO o havarijním stavu budovy sýpky a rozpadající se střeše. ZO se dohodlo na 
statickém zajištění střechy proti pádu křidlice a schválilo na tyto práce částku do 100 000,-Kč. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje opravu střechy budovy sýpky a schvaluje na opravu částku do 100 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.27/2016 bylo schváleno 
 
3. RO č. 8 
ZO projednalo navržené RO č.8. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje RO č. 8 viz př. č. 3.   
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.27/2016 bylo schváleno 
 
 
 4. Směrnice k inventarizaci a závazkům 
ZO projednalo návrh nové směrnice o inventarizaci majetku a závazků, která bude nahrazovat 
předchozí směrnici. Zastupitelé byli seznámeni s povinnostmi, které vyplývají s jejím schválením. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje Směrnici k inventarizaci majetku a závazků a ruší platnost předchozí směrnice o 
inventarizaci.  
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 



 
 
Usnesení č. 4.27/2016 bylo schváleno 
 
5. Plán inventur 
ZO projednalo předložený Plán inventur na rok 2016 a byli zvoleni členové inventarizačních komisí. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje Plán inventur a členy inventarizačních komisí.  
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5.27/2016 bylo schváleno 
 
 
 6;.Různé:  
a)   
 Starosta informoval zastupitele o připravované změně vlastníka ideální poloviny budov Dvora. Převod 
ideální poloviny majetku proběhne od Státního pozemkového úřadu na Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. ZO pověřilo starostu k jednání s novým vlastníkem o převodu majetku na obec, 
nebo o fyzickém rozdělení majetku na dvě poloviny. 
  
 
b) Diskuse 
Starosta informoval zastupitele o možnosti zapojit obec do projektu vybudování značené turistické 
trasy, která by vedla z Mor. Krumlova na Miroslav přes obec Lesonice. Současně informoval o nutném 
finančním příspěvku pro Klub českých turistů. ZO pověřilo starostu k dalšímu jednání a přípravě 
projektu. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:00. 
 
 
V Lesonicích dne 28. 11. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: Danuše Jelínková                            ……………………………….. 
 
 
                        Ing. Michal Veleba                                        ……………………………….. 
 

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

 
 

 


