
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice 

č. 46 ze dne 21. 10. 2016 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Stupka Martin, Hejda Vladimír. 

Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Zpráva kontrolního výboru 

3. Charita Pacov 

4. Rozpočtové opatření 

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce 

6. Kontrola stavby rozšíření vodovodu 

7. Prodejna 

8. PRVKUK 

9. Dopravní automobil 

10.Diskuse 

 

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

Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Starosta seznámil zastupitele se zprávou kontrolního výboru (k nahlédnutí v kanceláři 

obecního úřadu). Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. 

 

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy finanční dar pro Charitu Pacov ve výši 1500 Kč. 

 

4. Starosta informoval zastupitele o rozpočtových opatřeních č: 9, 10, 11, 12 (k nahlédnutí v 

kanceláři obecního úřadu). Zastupitelé vzali na vědomí.  

 

5. Starosta seznámil zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 

1. 1. až 30. 9. 2016. Dle zprávy o dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné 

chyby a nedostatky (k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu). Zastupitelé vzali zprávu na 

vědomí. 

 

6. Dne 20. 10. proběhla kontrola stavby rozšíření vodovodu. Kontroly se zúčastnili za obec 

Leskovice starosta ing. Milan Bílek a místostarosta František Brada dále zástupci krajského 

úřadu a dodavatele stavby.Závěr z kontrolní zprávy je bez závad a nedostatků (k nahlédnutí v 

kanceláři obecního úřadu). 

 

7. Zastupitelstvo začalo projednávat ekonomickou situaci v obecní prodejně. Z důvodu 

zavedení elektronické evidence tržeb vzrostou náklady na chod prodejny, pro obec se tím 

zvýší finanční zátěž  prodejny, která je již nyní prodělečná. Z tohoto důvodu je velmi 

pravděpodobné, že bude obec nucena prodejnu uzavřít. Konečné rozhodnutí zastupitelstvo 

schválí na některém z následujících zasedání. Občané, kteří se budou chtít k chodu obecní 

prodejny vyjádřit budou mít možnost na zasedání zastupitelstva. Občané budou včas s 

termínem zasedání zastupitelstva na kterém bude tento bod projednáván seznámeni na 

vývěsce. 



 

8. Starosta seznámil zastupitele s podáním žádosti o nový PRVKUK. Obec obdržela dopis z 

referátu životního prostředí Městského úřadu v Pelhřimově, že souhlasí s navrženou změnou 

PRVKUK. 

 

9. Místostarosta seznámil zastupitele s uskutečněným nákupem dopravního automobilu pro 

SDH. Automobil s nákladním vozíkem obec převzala 14.10. 2016. 

 

Diskuse: Pan Kubeš informoval o žádosti pana Havla o odklizení kompostu z jeho pozemku. 

Pan Hejda vznesl dotaz ,kdy bude objednán velkoobjemový kontejner. Starosta odpověděl, že 

kontejner objedná v nejbližší době. 

 

Příští zasedání bude 4. 11. 2016 od 19:00 hod.  

 

 

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                          zapsal: Brada František 

                                                                                                             25.10.2016 


