
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice 
č. 2-10 konaného dne 19. 11. 2010

Přítomni:   Kubešová, Brada, Holakovský, Dvořák, Hejda, Charouzek, Bílek.

        
1. Místostarosta poděkoval panu Bradovi za spolupráci v minulém volebním období.  
2. Zapisovatel určen pan Bílek, ověřovatelé zápisu pan Holakovský a pan Charouzek.  
3. Starosta seznámil se stavem financí : na běžném účtu – 316.000 Kč, na spořícím účtu - 

355.000 Kč, na účtu pro kapličku – 8.900 Kč.                                                       
Zaměstnanci obecního úřadu :  
účetní pani Trefilová plat 7.185,- Kč hrubého, uklizečka paní Kamírová plat 751,- Kč 
hrubého, voda pan Příhoda plat 900,- Kč hrubého, odpadní voda pan Brada 600,- Kč 
hrubého, knihovna paní Bílková 200,- Kč hrubého, kronikářka paní Dvořáková plat 200,- 
Kč hrubého.

4. Informaci o probíhajících opravách cest apod. z Programu rozvoje venkova podal 
místostarosta. Akce by měla být dodělána koncem listopadu. 

5. Cena balíčků pro jubilanty zůstane na stejné úrovni – 500,- Kč. Hrát se bude v rozhlase, 
popřípadě v rozhlase místním.

6. Setkání důchodců 15.12.2010. Zajistí ing. Trefilová.
7. Proběhla inventura majetku obce – vše v pořádku.
8. Oprava světel k Pacovu – pan Šátek opraví v nejbližší době po vyřízení žádosti podané na 

E.ON Distribuce, a.s. 
    10.   Pronájem rybníků od Mysliveckého sdružení Moraveč-Leskovice – žádost o zrušení nájmu. 
            Zastupitelstvo souhlasí s ukončením nájmu od 1.1.2011 
    11.   Ústní žádost VOD Nová Cerekev – na louce pod spodním rybníkem je přerušená meliorace.
            VOD nás žádá o možnost opravy – zajistí starosta. 
    12.   Žádost manželů Kukačkových o odprodej betononových dlaždic zbylých po opravě vchodu 
            do budovy obecního úřadu. Nabízená cena – 600,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí.
    13.   Notebook pro účetní – zastupitelstvo souhlasí. Byl přijat návrh pana Holakovského na  
            spojení nákupu notebooku s opravou nebo nákupem velké kopírky na formát A3.
    14.   Zastupitelstvem schválena rozpočtová změna č. 3 – školné Pacov, Pelhřimov, 
            Nová Cerekev, dotace POV, příjmy z prodeje pozemků. 
    15.   Úřední hodiny budou v úterý od 19:00 do 20:00 hod a zasedání zastupitelstva také od 19:00.
    16.   Starota připomněl, že od 1.1.2011 vchází v účinnost nový daňový řád, který nově upravuje 
            proces správy a výběru mistních poplatků. Je tedy třeba změnit obecně závazné vyhlášky.
            Zajistí starosta.
    17.   Starosta poděkoval za účast. Příští zasedání bude 3.12.2010.

Ověřil:                                             Starosta :                                                 Zapsal :


