Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 6
Místo konání: Kancelář obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 23. 8. 2019 ve 20.00 hod.
Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk Kubeš Antonín,
Kubešová Jaroslava, Vorel Petr. tj. 6 členů ZO.
Omluven: Řezáč Jiří
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. Dvořáka a vyzval k hlasování o schválení
programu a ověřovatelů,
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č 1/ 6 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje.
Jednání ZO se bude řídit tímto programem:
1) Usnesení z minulého zastupitelstva
2) Rozpočtové opatření č. 3
3) Žádost o byt

4) Informace o čp. 17
5) Různé
6) 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/ 6 :
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.
2) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3. Zastupitelé vzali na
vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
3) Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Etel Kicové. Jmenovaná podala dne 19. 7.
2019 žádost o přidělení obecního bytu. Zastupitelé vzali na vědomí.

4) Starosta informoval zastupitele o jednání s firmou Stavebniny DEK a.s. kvůli drcení
materiálu z bouračky č. p. 17. Bourání č. p. 17 by mělo proběhnout během měsíce září.
Dále seznámil zastupitele s podmínkami pronájmu v sociálních bytech.
5/ Různé: a) Starosta informoval, že rekonstrukce výtlačného vodovodního řádu začne
v září, stavební práce provede firma VoKa. Výtlačný řád bude stát 1 590 000 Kč bez
DPH výměna posledních úseků azbestového potrubí po vsi s připojením 14
domovních přípojek, které nebyly připojeny při poslední rekonstrukci 924 600 Kč bez
DPH to je celkem 2 514 600 Kč bez DPH.
b) informace: obec proplatila fakturu 96 463 Kč za získání a vyřízení dotace na
sociální bydlení na č. p. 17, za podání žádosti do brownfildu částku 15 000 Kč a 2 400
Kč za zaregistrování do databáze Czechinvest.
c) Starosta informoval o akci Vysočina pro zemi (pozvánka na seminář).
d) Starosta podal informaci o výsledcích odběrů vzorků vody. Výsledky jsou
zveřejněny na úřední desce a na www stránkách obce. Všechny sledované ukazatele
jsou v pořádku.
8/ Diskuse – starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci letošní
poutě.

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.25 hod. ukončil.
Příští pracovní porada zastupitelů bude 6. 9. 2019 ve 20.00 hodin.
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