
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice 

č. 49 ze dne 9. 12. 2016 

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

Kubešová Jaroslava, Stupka Martin. 

Host: pan Horký z VHST 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Vícepráce na rekonstrukci vodovodu 

3. Vyhláška 

4. Rozpočet na rok 2017 

5. Rozpočtová opatření 

6. Obecní lesy 

7. Zápis z jednání finančního výboru 

8. Inventura za rok 2016 

 

 

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

Schváleno všemi hlasy. 

 

 

2. Pan Horký z firmy VHST,  která prováděla rekonstrukci stavby vodovodu vysvětlil 

zastupitelům změny a tím nastalé vícepráce , které bylo nutno na této akci realizovat. 

Jednotlivé položky víceprací jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Zastupitelstvo 

schválilo proplacení víceprací ve výši 155 317,08 Kč. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce schválilo obecně závaznou vyhlášku  č. 1/ 2016 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce. 

 

 

4.Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017. Příjmy jsou navrženy 

ve výši 1 990 300,- Kč, výdaje jsou navrženy ve výši 1 990 300,- Kč. Návrh rozpočtu bude 

vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce. 

 

 

5. Starosta obce informoval zastupitele o rozpočtových opatřeních č. 18, 19 a 20 (k nahlédnutí 

v kanceláři obecního úřadu). 

 

 

6. Starosta obce seznámil zastupitele s hospodařením v obecních lesích (k nahlédnutí v 

kanceláři obecního úřadu). Zastupitelé schválili smlouvu o pachtu  se Správou obecních lesů  

Nová Cerekev spol. s r.o. 

 

7. Starosta obce přečetl zprávu finančního výboru, nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo 

vzalo na vědomí. 



 

 

8. Starosta jmenoval členy inventarizační komise. Členové inventarizační komise jsou Dvořák 

Zdeněk, Hejda Vladimír , Stupka Martin, Brada František a Kubeš Antonín.  

 

 

 

Příští zasedání bude 23. 12. 2016 od 19:00 hod.  

 

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                          zapsal: Brada František 

                                                                                                             13.12.2016 


