Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 70
Místo konání: Kancelář obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 23.3.2018 v 19.00 hod.
Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava,
Stupka Martin a Vorel Petr tj. 6 členů ZO.
Omluven: Dvořák Zdeněk.
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 –
starosta 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) navrženy doplňující body „Finanční příspěvek na velikonoční setkání občanů“ a
rozpočtové opatření.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
c) navrhl ověřovatele zápisu p. Stupku a p Kubeše a vyzval k hlasování o schválení
ověřovatelů,
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 1/ 70 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje.
Jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření
3) POV Vysočina

4) Platy a) uklízečky, brigádníků, pracovnice IT b) plat prodavačky a pracovnice (pošty
partner)
5) Čp. 17 p. Hojgrová
6) Finanční příspěvek na setkání občanů
7) Diskuse
Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:
1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zásedání ZO, pro 6,
proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 2/ 70 :
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.
2) Starosta seznámil zastupitel s rozpočtovým opatřením č.1
Zastupitelé vzali na vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

3) Zastupitelé schválili opravu střechy na stodole č.p. 17. Oprava se bude hradit částečně
z dotace POV Vysočina a zbytek zaplatí obec z vlastních zdrojů. Celá oprava bude stát
212 000 Kč, dotace 127 000 Kč.
Usnesení č 3/ 70
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje.
4) Zastupitelstvo schválilo navýšení částky za práci pro obec brigády, uklízečka a práce
IT o 10%.
Usnesení č 4/ 70:
Zastupitelstvo počtem 5 hlasy pro 1 hlas proti schvaluje.
Zastupitelstvo schválilo plat pracovnice Pošty partner ve výši 9700 Kč hrubého a
prodavačky ve výši 2900 Kč hrubého.
Usnesení č 5/ 70:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje.
5/Paní Hojgrová seznámila zastupitele s podmínkami dotace na přestavbu č.p. 17. Výzva
na dotaci je vyhlášena,pravidla na dotace jsou schválené a 14. června začne přijímání žádostí.

6/ Zastupitelstvo schválilo výdaje na velikonoční setkání občanů Leskovic ve výši 2 500
Kč.
Usnesení č 6/ 70:
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje.
7/ Diskuse: starosta předal informaci účetní obce o obecní prodejně: náklady bez elektřiny
a platu prodavačky v roce 2017 byly 149 134 Kč, výnosy 172 418 Kč, rozdíl činí 23 284
Kč. Mzdové náklady 28 800 Kč.
Starosta poděkoval místostarostovi za spolupráci.
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21. 35 hod. ukončil.
Podpisy:
Ověřovatelé:
…………………..
………………….

starosta:
………………….

