
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 30/2017 ze dne 13. 3. 2017 
 
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 :  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. Danuše Jelínková, p. Rudolf Pazourek                                              

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 30/2017 ze dne 13. 3. 2017 
 
1. Daň z loterií 
2. Vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ Lesonice 
3. Inventarizační zpráva 
4. RO č. 1 
5. Schválení účetní závěrky ZŠ Lesonice za rok 2017 
6. Různé: a) žádost o odkoupení obecních pozemků  
                 b) dokoupení ozvučovací aparatury 
                 c) nákup účetního programu 
                 d) nabídka na odkoupení lesních pozemků 
                 e) finanční příspěvek na turistickou trasu 
                  f) diskuse             

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Dań z loterií 
ZO projednalo informaci o změně účtování daně z loterií.  
Návrh usnesení 
ZO bere na vědomí záznam o zrušení účetní položky 1351, která byla nahrazena položkami 1381 a 
1382.  
 
 2. Konkurz na místo ředitele ZŠ Lesonice 
ZO projednalo postup konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ Lesonice a dle § 102 odst. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním a středním vzdělávání, pověřuje starostu obce k obeslání institucí 
k delegování  zástupců do konkurzní komise (krajský úřad, Českou školní inspekci, školskou 
radu,ředitele jiné ZŠ nebo MŠ a jiného zástupce z řad pedag. pracovníků)   
Návrh usnesení 
a) ZO pověřuje starostu k obeslání institucí na delegování zástupců do konkurzní komise. 
b) ZO navrhuje dva zástupce do konkurzní komise – Pavla Hermana, Bc. Marka Štrose. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.30/2017 bylo schváleno 
 
 3. Inventarizační zpráva 
ZO projednalo přečtenou inventarizační zprávu a dalo souhlas k jejímu schválení. 
 Návrh usnesení 
ZO schvaluje Inventarizační zprávu k provedené inventarizaci ze dne 31. 12. 2016.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 3.30/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. RO č. 1 
ZO projednalo navržené RO č. 1. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 1.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 4.30/2017 bylo schváleno 
 
5. Schválení účetní závěrky ZŠ Lesonice za rok 2016 
    ZO projednalo předloženou účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 
2016. 
 Návrh usnesení 
ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ Lesonice za rok 2016.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5.30/2017 bylo schváleno 
 
6. a) Žádost o odkoupení obecního pozemku 
ZO projednalo žádost p. S o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1469/1 o výměře 127m

2 
. Po 

zvážení bylo navrženo dané žádosti nevyhovět. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje zamítnout žádost o prodej obecního pozemku parc č. 1469/1. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6a).30/2017 bylo schváleno 
 
    b) dokoupení ozvučovací aparatury 
ZO projednalo potřebu doplnění některých částí ozvučovací aparatury v částce do 4000,-Kč. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje nákup aparatury do 4000,-Kč.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6b).30/2017 bylo schváleno 
  
    c) nákup účetního programu a PC 
ZO projednalo potřebu dokoupit nový program pro účetnictví a nové PC dle předloženého návrhu a 
cenové nabídky z Organizační kanceláře Znojmo 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje nákup účetního programu a PC zařízení dle předložené nabídky.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6c).30/2017 bylo schváleno 
 
     d) odkup lesních pozemků 
ZO projednalo nabídku na odkoupení lesních pozemků a navrhlo k jednání za nabídnuté pozemky 
cenu do 150 000,-Kč 
   
     e) příspěvek na turistickou trasu 
ZO projednalo a schválilo příspěvek 10 000,-Kč na značení turistické trasy přes obec Lesonice pro 
Český klub turistů. Tato částka bude poskytnuta jen v případě realizace plánovaného projektu. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje poskytnutí příspěvku 10 000,-Kč Českému klubu turistů v případě realizace projektu.  
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 6e).30/2017 bylo schváleno 
 
     f) diskuse: neproběhla 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 13. 3. 2017 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
   Zápis ověřili: p. Danuše Jelínková                               ……………………………….. 
 
                        p. Rudolf Pazourek                                ……………………………….. 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 


