
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 38 ze dne 27. 5. 2016 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Hejda Vladimír, Kubeš Antonín, 

Kubešová Jaroslava. 

Omluven:  Kamírová Lenka. 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

3. Účetní závěrka 

4. Odměna účetní 

5. Rozpočtové opatření č. 5  

6. Zpráva finančního výboru 

7. Dotace na vrt 

8. Dopravní automobil 

9. Diskuse 

 

1. Starosta obce zahájil zasedání a navrhl ověřovatele zápisu p. Kubeše a p. Dvořáka. Schváleno 

všemi hlasy. 

 

2. Starosta seznámil zastupitele se zprávou o kontrole hospodaření obce za rok 2015. Při 

přezkoumání hospodaření obce Leskovice byly zjištěny následující chyby a nedostatky: 

 

Uvedené ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to nedostatky 

spočívající ve vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních 

rozpočtů. 

-   Do doby schválení rozpočtu se rozpočtové hospodaření neřídilo pravidly rozpočtového 

provizoria. 

 

Zastupitelstvo přijalo dne 27. 5. 2016 toto nápravné opatření:  

 

V budoucnu budeme postupovat podle zákona č. 250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů a zákona č. 128 / 2000 Sb. o obcích. Zajistí starosta obce. 

Zastupitelstvo zprávu schválilo všemi přítomnými hlasy. 

 

Zastupitelstvo schválilo, že nápravné opatření bude provedeno do 31.8.2016 a zpráva o provedeném 

nápravném opatření bude na Kraj doručena do 15.9.2016.  

 

3. Účetní obce seznámila zastupitele s účetní závěrkou za rok 2015.  Předseda inventarizační 

komise p. Dvořák přečetl zprávu inventarizační komise. Zastupitelstvo obce schválilo účetní 

závěrku za rok 2015  bez připomínek všemi přítomnými hlasy. 

  

4. Starosta navrhl mimořádnou odměnu, ve výši 10 000,- Kč, pro účetní obce za velmi dobrou práci 

ve vedení účetnictví a vyřešení problémů v účetnictví obce z dřívější doby. Schváleno všemi 

přítomnými hlasy.  

 

5. Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou č. 5. Viz příloha  Zastupitelé vzali na 

vědomí. 



6. Předsedkyně finančního výboru p. Kubešová seznámila zastupitele se zprávou finančního 

výboru.  K nahlédnutí na obecním úřadě. Zastupitelstvo zápis projednalo bez připomínek. 

 

7. Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí dotace z kraje Vysočina na zkušební vrt. 

Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

8. Zastupitelstvo obce Leskovice schválilo dofinancování nákupu dopravního automobilu v plné 

výši. 

 

9. Diskuse: Paní Kubešová seznámila zastupitele s nabídkou pana Nekoly na natření oken v 

obecním bytě. Cenu upřesní do příštího zasedání. 

Místostarosta p. Brada pozval přítomné na okrskové cvičení  konané 28.5. v Čížkově. Dále se 

vyjádřil k průběhu přezkoumání hospodaření obce a pochválil účetní paní Holakovskou za hladký 

průběh kontroly a za její práci prováděnou pro obec Leskovice. 

 

 

Příští zasedání bude 10. 6. 2016 od 20:00 hod.  

 

 

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                               zapsal: Brada František 

                                                                                                                    31. 5. 2016 


