
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 20 ze dne 4. 9. 2015 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kamírová Lenka, Kubeš Antonín, 

Kubešová Jaroslava. 

 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů 

2. Koupě lesa 

3. Elektroodpad 

4. Úpravna vody 

5. Informace o vrtech  

6. Kontrolní výbor 

7. Nedoplatek VZP 

8. Rozpočtové opatření č.6 a č. 7 

 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva a navrhl ověřovatele zápisu pana Kubeše a paní 

Kamírovou. Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo všemi hlasy o koupi lesního pozemku č.1134 v k. ú. Leskovice o 

rozloze 2,6 hektaru. O koupi bude s vlastníkem jednat starosta obce.   

 

3. Zastupitelstvo obce rozhodlo všemi hlasy o sepsání smlouvy s firmou Elektrowin se  sídlem 

Praha 4, Michelská 300/60 o odběru elektroodpadu. 

 

4. Místostarosta informoval o provedení údržby v úpravně vody. Bylo vyčištěno a vydesinfikováno 

jímání vody a doplněna mramorová drť na odkyselení vody. 

 

5. Starosta obce informoval zastupitele o situaci kolem vrtů a plánované výměně potrubí 

v Leskovicích. Starosta pozval na zasedání zastupitelstva pana ing. Čaška , který účast přislíbil, ale 

později se omluvil pro časovou zaneprázdněnost. Starosta mu zároveň s pozvánkou na zasedání 

poslal tyto 4 dotazy. 1. Bylo již zahájeno stavební řízení na odboru ŽP v Pelhřimově? 2. Dle 

informací od ing. Vejmělka, brání něco vydání stavebního povolení? Pokud ano, je tento problém 

řešitelný? 3. Kdy se předpokládá vydání stavebního povolení? 4. Jak jsme se dozvěděli od pana 

Zvolánka na kraji Vysočina, leden 2016 je poslední možností pro podání žádosti o krajskou dotaci 

na tzv. „prosté rekonstrukce“ (výměna potrubí bez navýšení kapacity nebo účinnosti) kam realizace 

této akce spadá. Bude v této době stavební povolení pravomocné? Na dotaz 3 a4 pan ing. Čašek 

neodpověděl. 

 

6. Starosta přečetl zápis z kontrolního výboru. Zastupitelé zprávu kontrolního výboru projednali bez 

připomínek.  

 

7. Zastupitelstvo obce rozhodlo o zaplacení nedoplatku VZP za rok 2013 ve výši 166 Kč včetně 

penále. 

 

8.  Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6 a č. 7. Zastupitelstvo vzalo na 

vědomí.  




