
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 26 ze dne 4. 12. 2015 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Hejda Vladimír, Kubešová Jaroslava,               

Kamírová Lenka 

 

Omluven: Kubeš Antonín 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů 

2. Informace vrt a výměna vodovodního potrubí   

3. DSO Nová Lípa a Mikroregion Brána Vysočiny 

4. Charita Pacov 

5. Navýšení odměn za brigády 

6. Návrh rozpočtu 

7. Rozpočtové opatření č. 10 

8. Kontrolní výbor 

9. Diskuse  

 

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

Kamírovou. Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Starosta informoval zastupitele o situaci kolem vrtu u vodojemu a výměně potrubí. Ověřovali 

jsme soulad záměru řešeného projektovou dokumentací Ing. Čaška – „Posílení a rozšíření vodovodu 

Leskovice“ s Plánem Rozvoje vodovodů a kanalizací, což je závazný dokument Kraje vysočina, kde 

je pro každou obec v kraji evidence stávajících vodovodů a kanalizací a plánovaný rozvoj v této 

oblasti a krajský úřad z něj vychází při schvalování dotací. V tomto Plánu Rozvoje není ani úpravna 

vody, ani vystrojení nového zdroje. Proto není možné na úpravnu vody ani vystrojení vrtu žádat o 

dotaci. Starosta poslal mail 26.11.2015 panu Ing. Čaškovi s žádostí o vyjádření k uvedeným 

skutečnostem. Zatím jsme odpověď nedostali.  

 

3. Starosta seznámil zastupitele s termíny zasedání DSO Nová Lípa a Mikroregionu Brána 

Vysočiny, které proběhnou 18. 12.2015 a 21. 12. 2015. Zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu 

DSO Nová Lípa na rok 2015. 

 

4. Zastupitelstvo obce schválilo dar pro Farní charitu Pacov ve výši 2500 Kč.  

 

5. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy navýšení odměn za dohody o provedení práce 

v rozsahu od 90 do 120 Kč za hodinu hrubého. 

 

6. Správce rozpočtu a účetní obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu pro rok 2016. 

Zastupitelstvo obce vzalo návrh rozpočtu bez připomínek na vědomí. 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10. Příloha k nahlédnutí 

na obecním úřadu.  

 

8. Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru. Příloha 

k nahlédnutí na obecním úřadu.  

 



9. Diskuse: pan Hejda žádal zapsat: „Omlouvám se všem občanům, kteří si myslí, že se 

nezúčastňuji jednání zastupitelstva, protože od 24 července nejsem uváděn v zápisech jako 

přítomný ani nepřítomný člen. Zřejmě jde o nějaký osobní zájem zapisovatele p. Brady nebo 

starosty p. Bílka, protože nevěřím, že neumí počítat do sedmi.“ 

 

Odpověděl starosta: „Není to osobní zájem pana Bílka, ale jedná se o administrativní chybu 

zapisovatele, starosty a ověřovatelů zápisů. Počítat do sedmi umíme.“ 

Odpověděl zapisovatel: „Ano uznávám pochybení při psaní zápisů, za což se p. Hejdovi omlouvám. 

V ručně psaných podkladech pro zápisy pan Hejda zapsán jako přítomný je. Zjistím, jak se dá 

chyba napravit a uvedu tuto záležitost do pořádku.“    

 

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

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                       zapsal: Brada František      

                                                                                                           8.12. 2016                                                                                                           


