Obec Lesonice
Zastupitelstvo obce Lesonice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lesonice (ZO č. 1),
konaného dne 9.11.2010, od 19:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Lesonice (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 hodin dosavadním starostou obce p. Hejral Miroslav, („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010, ţádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lesonice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10. do 9.11. do
19:00. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, ţe přítomno je 9(devět) členů zastupitelstva (z celkového počtu 9),
takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné .
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, ţe odmítnutí sloţit slib nebo sloţení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

-2Sloţení slibu proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lesonice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sloţení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem v příloze č. 2.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.

1. Schvaluje: Ověřovatel p. Ing. Veleba, ověřovatel p. Jelínková , zapisovatel
p. Vaníčková,
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0
2. Schvaluje: Program zasedání:
-schválení jednacího řádu
-volba starosty a volba místostarosty
-volba výborů
-různé-stanovení platu starosty, místostarosty, zastupitelů, počínaje
dnem 9.11.2010
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0
3. Schvaluje: Jednací řád obce, viz příloha č. 3.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0
4. Volba starosty a místostarosty:
a). schvaluje tajnou volbu
Hlasování: Pro: 5 Proti: 4 Zdrţel se: 0
b). schvaluje mandátovou komisi ve sloţení:
předseda: p. Fuis
členové: p. Šibral, .p. Fál
c). Schvaluje: Starosta i místostarosta obce budou svou funkci vykonávat
neuvolněně.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 3 Zdrţel se: 1
d).volba starosty: p. Herman, 8 hlasů
p. Štros, 1 hlas
Do funkce starosty zvolen p. Herman Pavel, 8 hlasů .
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Po zvolení starostou převzal řízení zasedání starosta p. Herman Pavel.

e).volba místostarosty : p. Štros, 8 hlasů
p. Vaníčková, 1 hlas.
Do funkce místostarosty zvolen p. Štros Marek, 8 hlasů .
5. a). Schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru, oba budou
tříčlenné.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0
b). Finanční výbor: předseda: Ing. Veleba Michal
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrţel se: 1
členové: p. Hejral, p. Pazourek
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrţel se: 1
c). Kontrolní výbor: předseda: Vávra František
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrţel se: 1
členové: p.Jelínková , p.Kocáb ,
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrţel se: 2

6. Různé: a). Stanovuje platy takto:
starosta:
7000,- Kč hrubého
místostarosta:
3000,- Kč hrubého
zastupitel:
350 Kč,. hrubého, vše počínaje dnem 9.11.2010.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0
b). Starosta informoval o své vizi při dalším rozvoji obce:
-o záměru zřídit multifunkční hřiště ve školním dvoře
-spolupráce s SDH a Sokolem
-ZŠ Lesonice-další rozvoj školy
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c). Uloţilo starostovi obce doplnění smlouvy o dílo – Multifunkční
hřiště, s firmou Creative design, s.r.o.
Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdrţel se: 0

Předsedající zasedání ukončil v 20: 15 hodin.

Štros Marek, v.r.
zástupce starosty obce

Herman Pavel, v.r.
starosta obce Lesonice

Jelínková Danuše, v.r.
ověřovatel

Ing. Veleba Michal, v.r.
ověřovatel
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