
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 39/2017 ze dne 23. 11. 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 :  Jelínková Danuše 
 
Na zapisovatelku zápisu byla navržena: Veronika  Fojtíková  

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

Na ověřovatele zápisu byly navrženi: Ing. Michal Veleba, Bc. Marek Štros                                             

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 39/2017 ze dne 23. 11. 2017 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
3. RO č. 9 
4. Různé: a) plán inventur na rok 2017 
                 b) zabezpečení OU 
                 c) víceúčelové hřiště 
                 d) diskuse- kanalizace        

    Hlasování: Pro: 8  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Schválení rozpočtu obce Lesonice na rok 2018 
ZO projednalo a souhlasilo s navrženým rozpočtem obce Lesonice na rok 2018.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje rozpočet obce Lesonice na rok 2018. Rozpočet je schválen na paragrafy. Příjmy a 
výdaje jsou ve výši 3 445 100,-Kč. 
Hlasování: Pro: 8  Proti:0  Zdržel se: 0                                                   Návrh byl přijat. 
Usnesení č. 1.39/2017 bylo schváleno 
 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
ZO projednalo smlouvu s JMK o poskytnutí dotace na vybudování víceúčelového hřiště na školním 
dvoře. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 700 000,-Kč.  
Návrh usnesení 
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na víceúčelové hřiště Lesonice ve výši 
 700 000,-Kč. 
Hlasování: Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: Vaníčková, Chvalovská                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.39/2017 bylo schváleno 
 
3. RO č. 9 
  ZO projednalo RO č. 9 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje RO č. 9 viz př. č.2. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.39/2017 bylo schváleno 
 
 
 4. a) Plán inventur na rok 2017 
ZO projednalo plán inventur obce Lesonice na rok 2017 a sestavilo členy inventarizačních komisí. 
 
Návrh usnesení 
ZO schvaluje plán inventur obce Lesonice na rok 2017 a schvaluje členy inventarizačních komisí. 
Hlasování: Pro: 8  Proti: 0   Zdržel se: 0                                                  Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.a39/2017 bylo schváleno 
 
 



 
 
4. b) Zabezpečení OU 
Starosta obce informoval zastupitele o nutnosti zabezpečení objektu obecního úřadu před vloupáním. 
V úvahu je mechanické zabezpečení oken mřížemi a vnitřní prostor zajistit elektronickým systémem 
s alarmem a zprávou o narušení prostoru. Důvodné opatření je v návaznosti na nedávné případy 
v okolních obcích. 
 
4. c) Víceúčelové hřiště Lesonice 
ZO projednalo připravenost akce a pověřuje starostu k obeslání cenových nabídek k výběrovému 
řízení na víceúčelové hřiště Lesonice. Budou osloveny firmy: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní 
firma, OSP Moravský Krumlov, FUNN SPORT Zlín. 
 
 4.d) Diskuse 
- bylo projednané téma ohledně připravenosti akce splašková kanalizace Lesonice a postup 
konkrétních kroků na přípravu projektové dokumentace  
- hodnocení letošních kulturních akcí a plán akcí do konce roku 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
V Lesonicích dne 23. 11. 2017 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                         ………………………………. 
 
  Zápis ověřili:Ing. Michal Veleba                     ……………………………….. 
 
                       Bc. Marek Štros                        ……………………………….. 
 
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 
 


