
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice 

č. 47 ze dne 4. 11. 2016 

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

Kubešová Jaroslava 

Omluven: Stupka Martin 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Prodejna 

3. Rozpočtová opatření 

4. Průkaz energetické náročnosti budov 

5. Novoročenky 

6. Nový ceník SOMPO 

7. Rozbory vody 

9. Změna úředních hodin 

Diskuse: 

 

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

Schváleno všemi hlasy. 

 

2. Účetní obce paní Holakovská seznámila zastupitele s finanční situací obecní prodejny. Za 

devět měsíců letošního roku bylo nakoupen zboží v hodnotě 97 668,- Kč, prodáno za 113 

957,- Kč, Rozdíl činí 16 289,- Kč. Toto je jen nákup a prodej zboží, není v tom započítán plat 

prodavačky za 9 měsíců což činí 21600,- Kč a spotřebované energie. Závěr je, že obecní 

prodejna je sice prodělečná ale budeme se snažit obecní prodejnu i nadále zachovat. 

 

3. Účetní dále informovala zastupitele o přijatých rozpočtových opatřeních            

č. 13, 14, 15, 16, 17 (k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu). Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

4. Starosta seznámil zastupitele s nabídkami 2 firem na vypracování "Průkazu energetické 

náročnosti budov". Zastupitelé vybrali firmu Energetická agentura Vysočiny, která nabídla 

nižší cenu. 

 

5. Zastupitelé odsouhlasili nákup "Novoročenek" od firmy Tiskárna Brázda. 

 

6. SOMPO - starosta seznámil zastupitele s novým ceníkem za svoz odpadu na příští rok. 

Cena za svoz je stanovena ve výši 586,- Kč na 1 obyvatele. 

 

7. Informace - byla dokončena oprava pomníku na hrobu Leskovických občanů v Nové 

Cerekvi. 

 

8. Informace - dle výsledků rozborů vody byly překročeny dusičnany ve vodě. Norma 

povoluje 50 mg / l bylo naměřeno 63 mg/ l , ostatní výsledky byly v pořádku. 

 

9. Informace - od 8. 11. 2016 budou úřední hodiny v kanceláři obecního úřadu každé úterý od 

19. 00 hodin. 



 

 

Příští zasedání bude 18. 11. 2016 od 19:00 hod.  

 

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                          zapsal: Brada František 

                                                                                                             8.11.2016 


