
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 25 ze dne 20. 11. 2015 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava. Kamírová Lenka 

Omluven: Dvořák Zdeněk 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů 

2. Nabídka map  

3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

4. Oprava náhrobku v Nové Cerekvi 

5. Setkání občanů 

6. Poděkování hasičům  

7. Nájem rybníků a obecního bytu 

8. Pošta 

9. Diskuse  

 

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

Kamírovou. Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou mikroregionu „Brána Vysočiny“ na zhotovení mapy 

Leskovic. Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

3. Starosta přečetl zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce. K nahlédnutí na obecním úřadě. 

Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

4. Starosta navrhl opravu náhrobku v Nové Cerekvi občanů z Leskovic padlých na konci války. 

Podáme žádost na dotaci na ministerstvo obrany. Schváleno všemi hlasy. 

 

5. Dne 28. 11. 2015 v 17. 00 hodin proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromku před 

obecním úřadem. Obec přispěje 2000 Kč na pořádání akce. Předvánoční setkání občanů se 

uskuteční 16. 12. od 15. hodin. Na pořádání setkání občanů obec přispěje 5000 Kč. 

 

6. Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem z VOD Nová Cerekev, v němž předseda VOD 

děkuje hasičům z Leskovic za pomoc při požáru družstevní kolny.   

 

7. Obec Leskovice zveřejňuje záměr pronajmout obecní rybníky a byt 3+1 v čp. 51. 

 

8. Starosta informoval zastupitele o chystaných změnách na poště v Leskovicích. Paní Kukačková 

má od 1. 1. 2016 nastoupit na poštu v Nové Cerekvi. Česká pošta nadále zajistí provoz pošty.  

 

9. Diskuse. Paní Kamírová vznesla dotaz na kvalitu pitné vody. Odpověděl starosta: 9. 11. 2016 byl 

odebrán vzorek vody. Hodnoty coli bakterií a chlóru ve vodě jsou v pořádku. Výsledky u  

dusičňanů a dusitanů ještě nejsou vyhodnoceny. 

 

Příští zasedání bude 4. 12. 2015 od 19:00 hod.  

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                       zapsal: Brada František      

                                                                                                           24.11. 2016                                                                                                           


