
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 33/2017 ze dne 1. 6. 2017 
 
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 :  7 
Omluven :  p. David Pejsar, Ing. Michal Veleba 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p. Veronika Fojtíková 

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: p. Josef Kocáb, p. Danuše Jelínková                                              

   Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 33/2017 ze dne 1. 6. 2017 
 
1. Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2016 
2. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
3. RO č. 3 
4. Výběrové řízení – oplocení sportoviště, koupaliště a sklad 
5. Různé: a) smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
                 d) diskuse             

    Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Projednání závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2016 
ZO projednalo Návrh závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2016, který bude zveřejněn po dobu 15 
dnů na UD a EUD obce Lesonice. 
 
 2. Směrnice 
 ZO projednalo návrh směrnice – Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Po 
doplňujících připomínkách byla směrnice doporučena ke schválení. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje - Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 2.6.2017. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: Vaníčková  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.33/2017 bylo schváleno 
 
 
3. RO č. 3 
  ZO projednalo RO č. 3 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 3 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 7  Proti: 0   Zdržel se: 0                                             Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.33/2017 bylo schváleno 
 
 
 4. Výběrové řízení 
  ZO provedlo výběrové řízení na dodavatele prací – Oplocení sportoviště, koupaliště a sklad. Do 
výběru byly přihlášeny tři firmy. Vítězem byla vyhlášena st. f. Miloš Ryšavý, která byla navržena ke 
schválení. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje vítěze na provedení prací: „Oplocení sportoviště, koupaliště a sklad“ firmu Miloš Ryšavý. 
Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                             Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.33/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 



 
 
 5 a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
ZO projednalo smlouvu: „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“ na dokončení prací: 
Rekonstrukce koupaliště Lesonice – 2 etapa. Poskytnutá dotace je financována z programu Podpora 
rozvoje venkova JMK 2017. Celková částka dotace je 200.000,-Kč. ZO doporučuje smlouvu ke 
schválení. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 
Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5a.33/2017 bylo schváleno 
 
b) diskuse: - stav zemědělského dvora – zřícení skladu a budovy šrotovníku 
                    - projednání možností čerpání dotace na zadržování vody v krajině 
                    - zajištění podkladů pro výběrové řízení na svoz kom. odpadu- 3 firmy 
                    - průběh prací na NN připojení ke koupališti 
                     
       
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 1. 6. 2017 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
   Zápis ověřili: p. Josef Kocáb                              ……………………………….. 
 
                        p. Danuše Jelínková                              ……………………………….. 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 


