
 
 

                                               
 
 
 
 

Zastupitelstvo obce Lesonice 
 

Zápis a usnesení ze schůze č. 2/2018 ze dne 22. 11. 2018 
 
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 :  Ing. Michal Veleba, p. David Pejsar 
 
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. Rudolf Pazourek                                            

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

 
 Návrh programu schůze ZO Lesonice č. 2/2018 ze dne 22. 11. 2018 
 
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2019  
2. RO č. 9 
3. RO č. 11 
4. Záměr o pronájmu obecního majetku  
5. Dodatek smlouvy s firmou DUIS 
 6. Různé: a) pověření starostu 
                  b) diskuse  
 
ZO schválilo změnu v programu v bodě č. 4    

    Hlasování: Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0                                            Návrh byl přijat. 
 
1. Návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2019 
ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2019. 
Návrh usnesení 
 ZO projednalo návrh rozpočtu obce Lesonice na rok 2019. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 1.2/2018 bylo schváleno 
 
2. RO č. 9 

ZO projednalo a schválilo RO č. 9 viz př. č.2. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 9 viz př. č. 2. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 2.2/2018 bylo schváleno 
 
 
3. RO č. 11  
ZO projednalo a schválilo RO č. 11 viz př. č.3. 
Návrh usnesení 
ZO schválilo RO č. 11 viz př. č. 3. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 3.2/2018 bylo schváleno 
 
4. Záměr o pronájmu obecního majetku 
ZO projednalo záměr o pronájmu obecního majetku. Jedná se o pronájem klubovny č. p. 58 a 
současně ZO pověřuje starostu k sepsání nájemní smlouvy. Klubovna bude sloužit k výuce. 
Návrh usnesení 
 ZO schvaluje záměr o pronájmu obecního majetku. Jedná se o pronájem klubovny č. p. 58 a 
současně ZO pověřuje starostu k sepsání nájemní smlouvy. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 4.2/2018 bylo schváleno 
 
 
 



 
 
5. Dodatek smlouvy s firmou DUIS 
ZO projednalo dodatek č.1 s firmou DUIS o doplnění rozsahu prací k projektové dokumentaci na 
odkanalizování obce Lesonice. 
Návrh usnesení 
 ZO schválilo projednalo dodatek č.1 s firmou DUIS o doplnění rozsahu prací k projektové 
dokumentaci na odkanalizování obce Lesonice. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 5.2/2018 bylo schváleno 
 
6. a) pověření starostu 
ZO pověřuje starostu obce Lesonice ke schvalování rozpočtových opatření, aby nedocházelo 
k překročení závazných ukazatelů. ZO vezme RO na vědomí na nejbližším zasedání. 
Návrh usnesení 
ZO pověřuje starostu obce Lesonice ke schvalování rozpočtových opatření, aby nedocházelo 
k překročení závazných ukazatelů. ZO vezme RO na vědomí na nejbližším zasedání. 
Hlasování: Pro:7   Proti: 0   Zdržel se: 0                                                Návrh byl přijat    
Usnesení č. 6a.2/2018 bylo schváleno 
 
b) diskuse: - topení ve škole 
                    - zpravodaj obce 
                    - prodej akcií Čs 
                    - postup prací na projektu na odkanalizování obce Lesonice 
 
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:00. 
 
 
 
 
V Lesonicích dne 22. 11. 2018 
 
 
  Zapsala: Veronika Fojtíková                           ………………………………. 
 
  Zápis ověřili: p.Josef Kocáb                                ……………………………….. 
 
                       p. Rudolf Pazourek                         ……………………………….. 
     
 
 
            
   …………………………………..                                ……………………………….. 
 místostarosta Bc. Marek Štros                                     starosta Pavel Herman  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


