
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 4 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 15. 3. 2019 v 19.00 hod. 

 

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

      Jaroslava, Vorel Petr a Řezáč Jiří. 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 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. Vorla a p. Kubeše a vyzval k hlasování o schválení 

programu a ověřovatelů, 

Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 4 :  

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

 

 

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

       2)   Schválení záměru pronajmout obec. rybníky 

       3)   Schválení rozpočtu 

4)   Schválení pracovní dohody na ČOV 

5)   Schválení nové veřejnoprávní smlouvy s Městem Pelhřimov 

      6)   Různé –Oprava stodoly v č.p. 17 

      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/ 4 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 

2) Zastupitelé projednali a schválili záměr pronajmout rybníky ve vlastnictví obce 

parcelní číslo 1095 a 1097.                                                                                           

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 4 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 



 

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Leskovice na rok 2019                                               

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 4/ 4 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

 

 

4) Zastupitelé obce projednali a schválili pracovní dohodu na čističku odpadních vod s p. 

Františkem Bradou se sazbou 100 Kč. za hodinu 

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 4/ 4: 

            Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje. 

 

                                                                       

       5/  Zastupitelé schválili novou veřejnoprávní smlouvu s Městem Pelhřimov na  

            zastupováním na úseku přestupků. 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/ 4: 

            Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje. 

 

 

 6/  Různé: Obecní zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v letošním roce v opravě stodoly       

      čp. 17     

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 6/ 4  : 

            Zastupitelstvo počtem 6 hlasů pro schvaluje 

 

 

  7/  Diskuse: Starosta poděkoval všem kdo se zúčastnil příprav masopustu. 

 

 

 

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

       Příští pracovní porada zastupitelů bude 29. 3. 2019 v 19. 00 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


