Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice
č. 36 ze dne 29. 4. 2016
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Hejda Vladimír, Kamírová Lenka, Kubeš
Antonín, Kubešová Jaroslava.
Nepřítomna:
Zastupitelstvo schválilo tento program:
1. Zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. Lidice
3. InformaceVHST a VOKa o rozšíření vodovodu
4. Diskuse
1. Starosta obce zahájil zasedání a navrhl ověřovatele zápisu p. Dvořák a p. Kamírová. Schváleno
všemi hlasy.
2. Zastupitelé rozhodli o zakoupení kytice do Lidic v hodnotě 1000 Kč.
3. Starosta informoval zastupitele o oznámení firmě VHST a VOKa , že je podepsána smlouva o
dotacích a že mohou převzít staveniště.
4. Diskuse: Zastupitelstvo rozhodlo o uspořádání pálení čarodějnic a sousedského posezení. Bude to
spolupořádat kulturní výbor a sbor dobrovolných hasičů. Obec uvolní na občerstvení 2000 Kč.
Pan Hejda vznesl opakovaně dotazy. Z jakého důvodu nebyla projednána zastupitelstvem
objednávka , rozsah prací a realizace opravy bytu a za jakou cenu byla oprava provedena? Z jakých
důvodů nebylo projednáno zastupitelstvem objednávka pomoci při vypracování žádosti o dotaci v
hodnotě 7000 Kč?
Odpovídá starosta. Byt po panu Kamírovi jsme přebírali s místostarostou a panem Šoupalem, pan
Šoupal nám nabídl opravu parket a malby v bytě za cenu materiálu. S tímto návrhem jsme oba s
místostarostou na místě souhlasili, protože to bylo rychlé a pro obec výhodné. Cena opravy je
vyčíslena v rozpočtové změně č. 4, se kterou bylo zastupitelstvo včetně pana Hejdy seznámeno a
kterou vzalo na vědomí. Pro informaci občanů je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, pro ty
kteří nechtějí cenu zjišťovat na obecním úřadě to bylo 9800 Kč. K druhému dotazu, z časových
důvodů nebylo možno to projednávat na zastupitelstvu. Pokud někdo bude chtít, aby se těch
7000 Kč obci vrátilo, tak to s místostarostou rádi zaplatíme.
Odpovídá místostarosta, dle mého názoru starosta obce v případě, že není ustanovena obecní rada
přebírá pravomoci rady starosta a má pravomoc provozní záležitosti v obci menšího rozsahu
rozhodovat i bez zastupitelstva a zastupitelstvu to potom dá na vědomí, což by pan Hejda jako
bývalý dlouholetý starosta měl vědět.
Příští zasedání bude 13. 5. 2016 od 2:00 hod.
ověřili:

starosta: Bílek Milan

zapsal: Brada František
3. 5. 2016

