Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 68
Místo konání: Kancelář obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 22.12.2017 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kubeš Antonín,
Kubešová Jaroslava, Stupka Martin a Vorel Petr tj. 7 členů ZO.
1) Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání ZO :
a) Konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce.
b) Podle počtu přítomných členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet.
c) Jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je p. Brada.
d) Seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
námitky.
e) Informoval o činnosti obce od posledního zasedání ZO a plnění přijatých usnesení –
předseda kontrolního výboru konstatoval, že usnesení ZO byla splněna.
Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
a) Starosta přečetl navržený program jednání, požádal o jeho o případné doplnění a
vyzval k hlasování:
b) Navržen doplňující bod „ zpráva kontrolního výboru“
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
c) Navrhl ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p Kubeše a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 1/ 68 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.
Jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Rozpočet obce na rok 2018
2) Jmenování inventarizační komise
3) Rozpočtové opatření

4) Schválení střednědobého rozpočtového výhledu
5) Charita Pacov
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Diskuse
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1) Rozpočet obce na rok 2018 - Starosta seznámil zastupitele obce s návrhem rozpočtu
na rok 2018. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce dle termínů daných
zákonem. Zastupitelé návrh rozpočtu projednali a schválili pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 2/ 68 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.
2) Inventarizační komise – Starosta jmenoval členy inventarizační komise.
Předseda p. Brada, členové p. Vorel, p. Kubeš a p. Stupka. Inventarizace se bude konat
29. 12. 2017 od 9.00 hodin.

3) Rozpočtové opatření: a) schválení limitu
b) rozpočtové opatření č. 11, 12 a 13
a) Starosta navrhl aby mohl schvalovat rozpočtová opatření do výše 800 000 Kč,
zastupitelé návrh projednali a schválili. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 3/ 68 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.
b) Starosta seznámil zastupitel s rozpočtovým opatřením č.11, 12 a 13. Zastupitelé vzali
na vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
4) Střednědobý rozpočtový výhled – zastupitelé projednali návrh střednědobého
rozpočtového výhledu a schválili. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 4/ 68:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.
5) Charita Pacov – starosta přečetl žádost Charity Pacov O finanční dar. Zastupitelé
žádost projednali a schválili. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 5/ 68:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

6) Zpráva kontrolního výboru- Předseda kontrolního výboru p. Dvořák přečetl zápis ze
schůze kontrolního výboru. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
7) Diskuse: p. Kubešová vznesla dotaz na starostu jaká je situace s neplatiči poplatků
v obci. Starosta informoval o dlužnících za poplatky.
P. Dvořák se zeptal na připojení vrtu č. 2. Odpověděl místostarosta. Informoval
zastupitele, že technologie na filtraci vody z vrtu je namontovaná. Zbývá zapojit
automatické dávkování chemie na odbourávání železa a manganu.
Starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě rozsvěcování vánočního stromu
a setkání občanů.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21. 45 hod. ukončil.

Podpisy:
Ověřovatelé:
…………………..
………………….

Starosta:
………………….

