
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 21/2016 ze dne 12. 5. 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:  Veronika Fojtíková 

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Josef Kocáb, p. Milena Chvalovská                                                  

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 21/2016 ze dne 12. 5. 2016 
 
1. Přijetí dotace z rozpočtu JMK 
2. Projednání investičních akcí a oprav na rok 2016 
3. RO č. 3 
4. Různé - diskuse  

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
 
 
1. Přijetí dotace z rozpočtu JMK 
 Zastupitelé projednali přijetí dotace z rozpočtu JMK na opravu koupaliště ve výši 182 000,-Kč a dotaci 
na dokončení opravy hasičské zbrojnice a přilehlého skladu 2 etapa ve výši 100 000,-Kč. Obě tyto 
dotace budou využity ke schváleným účelům. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 182 000,-Kč a 100 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.21/2016 bylo schváleno 
 
 
2. Projednání investičních akcí a oprav v roce 2016 
Zastupitelé projednali plánované investiční akce a opravy na rok 2016. Jedná se o prodloužení 
dešťové kanalizace a chodníků k novostavbám k Mor. Krumlovu. Projednalo se dokončení opravy 
budovy hasičské zbrojnice s využitím dotace z JMK a oprava koupaliště v rozsahu oprav betonových 
chodníků, zábradlí, povrchu a pokládka fólie s přípravou na technologii čistění a filtrace. Tato akce 
bude financována za podpory dotace z rozpočtu JMK a bude rozdělena na stavební opravu a 
technologickou část. Zastupitelé souhlasili s navrženými akcemi a pověřili starostu k zajištění 
cenových nabídek k výběrovým řízením na příštím ZO.  
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje plánované investiční akce a opravy a pověřuje starostu k zajištění cenových nabídek. 
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.21/2016 bylo schváleno 
                                                                                 
 
3. Rozpočtové opatření č. 3 
 Starosta seznámil zastupitele s příjmy a výdaji v rozpočtovém opatření č. 3. viz př. č. 2. Součástí RO 
bylo přijetí dotace z rozpočtu JMK, prodej dřeva a dotace z ÚP. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3. viz. př. č.2. 
 Hlasování: Pro: 8 Proti:0   Zdržel se:0         Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.21/2016 bylo schváleno 
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4. Diskuse 
 Starosta informoval ZO o možnostech modernizace místní internetové sítě. Proběhla diskuse o 
prodeji a ceně části obecního pozemku parc. č. 1339/1. Byly zhodnoceny uskutečněné kulturní a 
společenské akce v obci a projednali se akce do konce roku 2016 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 12. 5. 2016 
 
 
 
 
 
   Zapsala: Veronika Fojtíková                                         ………………………………. 
 
 
   Zápis ověřili: p. Josef Kocáb                                          ……………………………….. 
 
 
                         p. Milena Chvalovská                                  ……………………………….. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 


