
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice     

č. 60 ze dne 23. 6. 2017 

 
Přítomni: Bílek Milan, Brada František, Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava, Hejda 

Vladimír. 

Omluveni: Dvořák Zdeněk, Stupka Martin. 

 

Zastupitelstvo schválilo tento program: 

1. Zahájení a volba ověřovatelů  

2. Č.p. 17 

3. Pošta 

4. POVV 

5. Finanční výbor 

6. Rozpočtové opatření č. 5 

 

 

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

všemi hlasy. 

 

2. Paní Hojgrová seznámila zastupitele s možnostmi přestavby domu č.p. 17. Zastupitelé 

zvážili předložené varianty přestavby a rozhodli 4 hlasy pro a 1 proti, aby se dům č.p. 17 

zbořil a na stávajícím místě postavil nový objekt. V přízemí bude klubovna SDH, kulturní 

místnost a sociální zařízení.V patře budou dva byty pro sociální bydlení. 

 

3. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou České pošty na zřízení služby „Pošta Partner“. 

Výsledkem by bylo, že obec by převzala provoz pošty a spojila by poštu s obecní prodejnou. 

Odročeno 

 

4. Zastupitelstvo rozhodlo o opravě zdi pod rampou. Opravu zdi provede firma pana 

Pamětického z Nové Cerekve. Oprava bude financována z  obecních zdrojů a z dotací Kraje 

Vysočina. 

 

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

výboru. Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

6. Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5. Zastupitelé vzali na vědomí. 

Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

 

Diskuse: Paní Holakovská předložila panu Hejdovi, jako bývalému starostovi, mzdový list za 

rok 2014 bývalé účetní obce pí. Trefilové a vznesla dotaz, za co brala bývalá účetní v roce 

2014 pravidelné měsíční odměny. Pan Hejda odpověděl, že o udělení pravidelných měsíčních 

odměn neví. Paní účetní Holakovská odpověděla, že je zodpovědnost starosty vědět co se 

s obecními prostředky děje. 

Pan Hejda vznesl dotaz, kdo pronajal obecní pozemek u dětského hřiště na oplocení a pasení 

jehňat.  

Odpověď:Tento pozemek obec nijak nevyužívá celá léta byl sečen na krmení zvířat a sušení 

sena. V případě, že by ho sekala obec by to zvyšovalo náklady na údržbu. Jsme v jednání 

s panem Mifkem, který po oplocení užívaný pozemek změří a bude sepsána smlouva 



o  pachtu. V případě nesouhlasu zastupitelstva se smlouvou, bude oplocení odstraněno a 

pozemek bude obec síct na své náklady. 

Pan Hejda oznámil zastupitelstvu, že z důvodu neustálého napadání a hrubých urážek ze 

strany agresivního pana starosty ing. Bílka končí v zastupitelstvu obce. 

Odpověď starosty : Podle mě pana Hejdu neustále nenapadám a hrubě neurážím. Výjimečně 

reaguji na jeho slušné lži. 

 

 

Příští zasedání bude 14. 7. 2017 od 20:00 hod.  

 

ověřili:                          starosta: Bílek Milan                          zapsal: Brada František 

                                                                                                                 27. 6. 2017 


