
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 3 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 1. 2. 2019 v 19.00 hod. 

 

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Kubeš Antonín, Kubešová  

      Jaroslava, Dvořák Zdeněk, Vorel Petr a Řezáč Jiří. 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 p. Bradu,  

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 případné  doplnění a vyzval 

k hlasování: 

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

programu a ověřovatelů, 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 3 :  

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

 

       Jednání ZO se bude řídit tímto programem:  
1)   Usnesení z minulého zastupitelstva 

       2)   Oprava rybníka 

       3)   Cena vodného a stočného 

4)  Výměna azbestového potrubí 

5)   Žádost o prodej pozemku dle Kn č. 54/4 

6)   Nájem v obecních bytech 

      7)   Různé  

      8)   Diskuse 

 

            Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:  

 

1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zásedání ZO.              

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 2/ 3 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

 

2) Zastupitelé rozhodli požádat o dotaci na opravu rybníka pod jímáním.                       

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 3 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 



 

 

3) Zastupitelé projednali a rozhodli o cenách vodného a stočného. Cena vodného se 

zvyšuje na 25 Kč za 1 m3, cena stočného zůstává na 15 Kč za 1 m3.                                                 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 4/ 3 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

 

 

4) Zastupitelé obce projednali a schválili rozhodnutí komise pro otevírání obálek 

v malém výběrovém řízení na výměnu azbestového potrubí z jímání do vodojemu, 

která rozhodla, že nejlepší nabídku s nejnižší cenou podala firma VoKa. Dle 

rozhodnutí komise a následném schválení zastupitelstvem bude výměnu potrubí 

provádět firma VoKa. 

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 4/ 3: 

            Zastupitelstvo počtem 7 hlasů pro schvaluje. 

 

                                                                       

       5/  Zastupitelé projednali žádost pana Matušeka na prodej pozemku  dle KN č 54/4 v Kú     

            Leskovice. Zatupitelé rozhodli pozemek neprodat, neboť na tomto pozemku jsou  

            v zemi položeny elektrické kabely, vodovodní a kanalizační potrubí.    

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/ 3: 

            Zastupitelstvo počtem 7 hlasů pro schvaluje. 

 

 

 6/  Zastupitelé projednali nájemné v obecních bytech. Rozhodli o zvýšení nájemného v   

      bytě v přízemí o 150 Kč, a v bytě v prvním patře o 300 Kč. Cena nájemného se  

      zvyšuje od 1. 3. 2019              

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 6/ 3  : 

            Zastupitelstvo počtem 7 hlasů pro schvaluje.  

 

 

  7/  Různé: bod  různé nebyl použit. 

 

 

  8/  Diskuse neproběhla  

 

 

 

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 20.40  hod. ukončil. 

       Příští pracovní porada zastupitelů bude 22. 2. 2019 v 19. 00 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


