
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 1 

 

Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

Zahájení zasedání dne 2. 11. 2018 v 19.00 hod. 

 

Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kubeš Antonín, 

Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří 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 a předal vedení zasedání nejstaršímu zastupiteli panu Zdeňkovi Dvořákovi.  

 

Pan Zdeněk Dvořák převzal vedení zasedání, před začátkem jednání seznámil zastupitele s 

novým složením zastupitelstva obce a vysvětlil důvody, jak ke změnám došlo. Dne 17. 10. 

2018 podal zvolený zastupitel pan Martin Stupka rezignaci na funkci člena zastupitelstva 

z osobních důvodů. Dosavadní starosta Milan Bílek rezignaci přijal a na základě rezignace 

pana Stupky vydal dne 19. 10. 2018 osvědčení o členství v zastupitelstvu obce Leskovice  

1. náhradníkovi panu Ladislavu Bradovi. Téhož dne pan Ladislav Brada podal taktéž 

rezignaci na člena zastupitelstva z osobních důvodů. Starosta rezignaci přijal a jmenoval 

ke dni 20. 10. 2018 členem zastupitelstva obce 2. náhradníka pana Milana Bílka. Tolik 

k vysvětlení složení nového zastupitelstva. 

  

1. Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů: 

a) Pan Dvořák přečetl navržený program jednání, požádal o jeho případné doplnění a 

vyzval k hlasování: 

b) navrhl   ověřovatele zápisu p. Vorla a p. Kubeše a vyzval k hlasování o schválení 

programu a ověřovatelů, 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 1 :  

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

       Jednání ZO se bude řídit tímto programem:  
1)  Zahájení, určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

       2) Slib členů zastupitelstva 

       3) Volba starosty 

4) Volba místostarosty 

5) Volba předsedů finančního, kontrolního a kulturního výboru 

6) Odměny za výkon funkcí pro neuvolněné zastupitele. 

      7) Schválení starostovi výši limitu rozpočtových změn 

      8) Diskuse 

       

 

Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:  

2) Pan Zdeněk Dvořák přečetl slib členů zastupitelstva a vyzval zastupitele k vyjádření a 

podpisu slibu. Zastupitelé všichni jeden po druhém slib složili a podepsali. 

 



3) Volba starosty. Na funkci starosty byl navržen pan Zdeněk Dvořák, který však návrh 

odmítl z osobních důvodů a na funkci starosty navrhl pana Milana Bílka. Po diskuzi o 

tomto bodu došlo k hlasování a starostou byl zvolen Milan Bílek. 

      pro 5 proti 0, zdržel se 2.  

      Usnesení č 2/ 2 : 

      Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje. 

 

 

 

 

 

 

4) Volba místostarosty. Pan Dvořák navrhl na funkci místostarosty pana Františka Bradu. 

Po diskuzi byl ve volbě pan Brada zvolen místostarostou. 

      Pro 6 proti 0, zdržel se 1.  

      Usnesení č 3/ 2 : 

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

 

 

5) Volba předsedů Finančního, kontrolního a kulturního výboru: 

a) Předsedou finančního výboru byl navržen a zvolen pan Dvořák Zdeněk. 

      Pro 6 proti 0, zdržel se 1.   

            Usnesení č 4/ 2: 

      Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje. 

b) Předsedou kontrolního výboru byl navržen a zvolen pan Řezáč Jiří. 

      Pro 6 proti 0, zdržel se 1. 

      Usnesení č 5/ 2: 

      Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

c) Předsedou kulturního výboru byla navržena a zvolena paní Kubešová Jaroslava 

Pro 6 proti 0, zdržel se 1. 

      Usnesení č 6/ 2: 

      Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

 

      6/ Zastupitelé projednali a schválili výši odměn pro neuvolněné zastupitele. Starosta  

           11 000 Kč hrubého, místostarosta 8 000 Kč. hrubého a zastupitelé 1 000 Kč. hrubého 

           Pro 5, proti 0, zdržel se 2.  

     Usnesení č 7/ 2: 

           Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje. 

 

7/ Schválení starostovi výši limitu rozpočtových. Zastupitelé projednali a schválili limit            

          povolených rozpočtových změn ve výši 800 000 Kč. 

    Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

    Usnesení č 8/ 2: 

    Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

 

8/ Diskuse: Diskutující z řad hostů vyjádřili názor na informovanost obyvatelstva v obci. 

Nelíbí se jim „přílišná stručnost zápisů z jednání zastupitelstva a stěžovali si na kvalitu 

hlášení obecního rozhlasu. 



Odpověděl starosta a místostarosta: Zápisy probíhají kontrolou při auditu a nebyly 

shledány závady. Pro lepší informovanost jsou i jiné možnosti, např. zeptat se zastupitelů 

na dění v obci, nebo přijít na jednání zastupitelstva, která jsou veřejná a na každé 

zastupitelstvo je vyvěšena pozvánka s programem na úřední desce na obci či na 

internetových stránkách obce. Co se týče obecního rozhlasu, reproduktory jsou postaveny 

proti sobě a místy se to takzvaně tluče. Místostarosta nabídl občanům, kteří mají zájem, že 

je možnost posílat zprávy vysílané obecním rozhlasem formou SMS zpráv na mobilní 

telefon. Tímto vyzýváme občany, kteří mají o tuto službu zájem, aby dali své telefonní 

číslo na obecní úřad, místostarostovi p. Bradovi, nebo starostovi p. Bílkovi. 

. 

 

      Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21. 00 hod. ukončil. 

Příští pracovní porada zastupitelů bude 16. 11. 2018 v 19 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

       Ověřovatelé:                                                                             starosta:    ………………..                                                                       

…………………. 

…………………. 


