Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 69
Místo konání: Kancelář obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 9.2.2018 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) informace 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 „Centrum Lada“
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/ 69 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.
Jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2) Rozpočtová opatření
3) Odměna starosty, místostarosty, zastupitelů a zaměstnance

4) Vrt č. 2 informace
5) Centrum Lada
6) Diskuse
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO, pro 7,
proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 2/ 69 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.
2) Starosta seznámil zastupitel s rozpočtovým opatřením č.14 a 15. Zastupitelé vzali na
vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
3) Zastupitelé navrhli a schválili výši odměn pro starostu, místostarostu, zastupitelů a
vodáka. Od 1 ledna 2018 platí nařízení vlády č.318/2017Sb. o výši odměn starostů

obcí. Dle této vyhlášky činí výše odměny starosty obce naší velikosti 10950 Kč.
Zastupitelé navrhli odměnu starosty ve výši 11000 Kč. V návaznosti nato navrhli
zastupitelé odměnu pro místostarostu ve výši 8000 Kč. Zastupitelům navrhli odměnu
ve výši 800 Kč. Dále z důvodu navýšení práce při správě a údržbě ve vodárně navrhli
odměnu pro vodáka ve výši 1600 Kč. Jedná se o měsíční odměny v hrubém a platí od
1.3. 2018
Usnesení č 3/ 69
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro, 1 se zdržel schvaluje.
4) Informace vrt č. 2 – vrt je již napojen na vodovodní řád a pracuje ve zkušebním
provozu. Nechali jsme odebrat vzorky z horních studní výsledek 60 mg/l dusičnanů,
ve vrtu 0,2 mg/l dusičnanů a v řádu 48 mg/l dusičnanů. Věříme, že se bude obsah
dusičnanů ve vodovodním řádu dále snižovat.
5) Centrum Lada– starosta přečetl žádost Centra Lada o finanční dar. Zastupitelé žádost
projednali a schválili dar ve výši 2500 Kč. Pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 4/ 69:
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

6/ Diskuse: p. Vorel vznesl připomínku, že někdo hází plasty do kompostu. Upozorňujeme
občany, že na plasty a sklo máme v obci kontejnery a na skládku se smí ukládat jen
schválený odpad.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21. 30 hod. ukončil.

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