Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice
č. 31 ze dne 5. 2. 2016
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Hejda Vladimír, Kamírová Lenka, Kubeš
Antonín, Kubešová Jaroslava.
Zastupitelstvo schválilo tento program:
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. Dotace z POVV
3. Dotace z programu „Čistá voda“
4. Žádost Lada
5. Hřiště
6. Hasiči
7. Informace o válečném hrobu v Nové Cerekvi
8. Diskuse
1. Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva a navrhl ověřovatele zápisu pana Kubeše a paní
Kamírovou. Schváleno všemi hlasy.
2. Starosta navrhl změnit žádost v POVV a místo dotace na vrt podat žádost o dotaci na opravu
silnice okolo transformátoru. Schváleno všemi hlasy.
3. Zastupitelstvo obce rozhodlo všemi hlasy o podání žádosti na nový vrt z programu „Čistá voda“ .
4. Zastupitelstvo projednalo a žádost o finanční dar pro Centrum Lada, z. s. Pacov. Schválilo všemi
hlasy dar ve výši 2500 Kč.
5. Starosta seznámil zastupitele s možností podání žádosti o dotaci na výstavbu hřiště, které je
plánované v místě bývalého amfiteátru. Zastupitelstvo obce bude rádo, když se obyvatelé k tomuto
vyjádří. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné a všechny názory a náměty obyvatel na chod obce
uvítáme.
6. Starosta obce informoval o podání žádosti na opravu válečného hrobu Leskovických občanů
v Nové Cerekvi. Žádost byla podána v lednu na ministerstvo obrany.
7. Místostarosta obce seznámil zastupitele o vyhlášení dotačního titulu na nákup dopravních
automobilů pro sbory dobrovolných hasičů. Zastupitelé pověřili místostarostu, aby zjistil podrobné
informace.
Diskuse: p. Hejda se zeptal, zda je možnost v programu „Čistá voda“ požádat o připojení vrtu na
vodojem. Odpověděl starosta. Není, je možné požádat jen na projekt připojení. Paní Kubešová měla
dotaz, jak dopadla inventura v prodejně. Odpověděla účetní. Inventura ještě není zpracována.
Příští zasedání bude 4. 3. 2016 od 19:00 hod.
ověřili:

starosta: Bílek Milan

zapsal: Brada František
16. 2. 2016

