
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 34/2017 ze dne 22. 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 :  8 
Omluven :  p. David  Pejsar 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: p. Veronika Fojtíková 

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

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

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 34/2017 ze dne 22. 6. 2017 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2016 
2. Schválení účetní závěrky obce Lesonice za rok 2016 
3. RO č. 4 
4. Finanční příspěvek na sociální služby 
5. Různé: a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 
                 d) diskuse             

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce Lesonice za rok 2016 
ZO schvaluje  Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2016 s výhradou a přijalo nápravná opatření. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje  Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2016 s výhradou a přijalo nápravná opatření. 
Hlasování: Pro: 8  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.34/2017 bylo schváleno 
 
 2. Schválení účetní závěrky obce Lesonice za rok 2016 
 ZO projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Lesonice za rok 2016 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje účetní závěrku obce Lesonice za rok 2016. 
Hlasování: Pro: 8    Proti: 0  Zdržel se: 0                                     Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 2.34/2017 bylo schváleno 
 
 
3. RO č. 4 
  ZO projednalo RO č. 4 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 4 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.34/2017 bylo schváleno 
 
 
 4. Finanční příspěvek na sociální služby  
  ZO projednalo návrh příspěvku na pokrytí nákladů ORP Moravský Krumlov v oblasti sociálních 
služeb a ze dvou variant plnění příspěvku byla zvolena varianta B, která je ve výši 2.700,-Kč za rok. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje plnění příspěvku na sociální služby dle varianty B. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                             Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.34/2017 bylo schváleno 
 
 
 
 
 



 
 
 
 5 a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
ZO projednalo Veřejnoprávní smlouvu se spolkem Mirosa na poskytnutí jednorázové dotace ve výši 
10.000,-Kč na pokrytí nákladů se značením turistické trasy přes obec Lesonice. 
   Návrh usnesení 
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 10.000,-Kč pro spolek Mirosa. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5a.34/2017 bylo schváleno 
 
b) diskuse: - provoz  ZŠ Lesonice a změny v pedagogickém sboru 
                    - ZO rozhodlo nechat zpracovat nabídku a kalkulaci na vybudování vodního díla  
                         na místním potoku s podporou dotace. Záměrem tohoto projektu je zadržení vody 
                         v  krajině a zlepšení stavu podzemní vody. 
                    - průběh prací na koupališti 
                    - ZO schválilo poskytnout hmotný příspěvek do 1000,-Kč na nové prvňáčky a financovat      
                         pracovní sešity 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:30. 
 
 
V Lesonicích dne 22. 6. 2017 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                                        ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p. Rudolf Pazourek                              ……………………………….. 
 
                        Bc. Lenka Vaníčková                              ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


