Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice
č. 3 ze dne 28.11.2014
Přítomni : Bílek Milan , Brada Fr. , Hejda Vl. , Kubeš Ant. , Kubešová Jar. , Kamírová Len. .
Omluven : Dvořák Zd.
Zastupitelstvo schválilo tento program:
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu.
2. Účetní.
3. Schválení výborů.
4. Oprava památníku.
5. Zdobení vánočního stromku a pořádání setkání občanů.
6. Novoročenky.
7. Blahopřání občanům k narozeninám.
8. Diskuze.
1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva a navrhl ověřovatele zápisu pana Kubeše a paní
Kamírovou. Schváleno všemi hlasy.
2. Starosta seznámil zastupitele s návrhem na novou účetní. Navrhl aby práci účetní převzala po
paní Trefilové paní Eva Holakovská. Svůj návrh odůvodnil takto: Paní Eva Holakovská pracuje již
několik let jako účetní na obecním úřadu v Těchobuzi je s paní Trefilovou v kontaktu a je tudíž
reálná naděje že účetní agenda bude v pořádku předána. Paní Kamírová vyslovila názor že nebyla
s návrhem včas seznámena. Zastupitelstvo rozhodlo aby se paní Holakovská Eva stala novou účetní
pro obec Leskovice 5 hlasy pro 1 hlas se zdržel hlasování.
3. Byly zvoleny tito členové výborů: Kontrolní výbor Hejda , Kamírová , Dvořák
Finanční výbor Kubešová Jar. , Bílková An. , Kubešová Ivet.
Kulturní výbor Kubeš Ant. Dále odročeno
4. Oprava památníku. Příští rok bude 70 výročí událostí 5. Května a ukončení II. Sv. války. Je
potřeba zjistit možnost získání dotace na opravu památníku.
5. V neděli se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromku a setkání občanů u příležitosti 1.
adventní neděle . Akci zajistí Kulturní výbor spolu s SDH Leskovice. Setkání občanů před
vánočními svátky bude 17. Prosince v 15. hodin .
6. Starosta obce zajistí objednání novoročenek.
7. Zastupitelstvo obce rozhodlo o blahopřání občanům k narozeninám tak že se bude přát každému
občanovi Leskovic prostřednictvím českého rozhlasu na stanici České Budějovice od 60 let včetně a
od 65 let se každých 5 let bude předávat věcný dar.
8. Diskuze: Paní Kamírová potřebuje dodat včas příspěvky do zpravodaje.
Pan Hejda vznesl dotaz jestli je hotová smlouva o směně pozemku mezi obecním úřadem a panem
Stupkou. Odpověděl starosta , smlouva zatím hotová není ale pracuje se na ní. Úkol nesplněn.
Pan Brada informoval zastupitele, že cisterna na protlačení vzduchové bubliny ve vodovodním řádu
se zatím nepodařila zajistit.

6. Příští zasedání bude 12.12.2014 od 19:00 hod.
ověřili:

starosta: Bílek Milan

zapsal : Brada František
2.12.14

