
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 7 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 15. 11. 2019 v 19:00 hod. 

 

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk Kubeš Antonín,          

      Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří, Vorel Petr. tj. 7 členů ZO. 

      Omluven: 

 

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 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 7 :  

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

 

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

       2)   Výběr banky na úvěr na stavbu čp. 17 

       3)   POVV 

4)   Místní poplatky za komunální odpad 

5)   Vyhláška o místním poplatku ze psů 

      6)   Návrh a schválení inventarizační komise a plánu inventur 

      7)   Rozpočtové provizorium 

      8)   Kulturní akce 

      9)   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/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 



 

2) Starosta seznámil zastupitele s nabídkami bank na úvěr pro stavbu čp. 17. Zastupitelé 

nabídky projednali a jako nejlepší vybrali nabídku úvěru od Komerční banky. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

                                     

 

3) Zastupitelstvo obce projednalo opravu financování oprav cest pro roky 2020 a 2021.  

Opravy obecních cest budou financovány částečně z vlastních zdrojů a na zbytek 

podáme žádost na POVV.               

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 4/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

 

4) Zastupitelé rozhodli aby místní poplatek za svoz odpadu zůstal ve stejné výši jako 

v roce 2019. Rozúčtování v příloze k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 5/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

                                                    

       5) Zastupitelstvo obce Leskovice se na svém zasedání ze dne 15.11.2019 usnesením č.6/7 

            usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění     

            pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.  

      a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  

pozdějších předpisů, obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku ze psů. 

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 6/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

 

6) Zastupitelstvo obce rozhodlo o jmenování inventarizační komise. 

     Složení: předseda Zdeněk Dvořák, členové František Brada, Antonín Kubeš, Jiří 

     Řezáč a Petr Vorel. 

     Inventura začne 31. 12. 2019 v 9:00 hod. 

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 7/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

  

7) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2020. Pravidla  

     rozpočtového provizoria se budou řídit dle směrnice pro rozpočtové provizorium 

     a pravidly pro sestavování rozpočtu. 

 Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 8/ 7 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

  



 8) Kulturní komise zařídí posvícenské posezení, dále rozsvícení vánočního stromku. 

 

 

 9) Diskuse neproběhla 

  

                                       

 

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21:25  hod. ukončil. 

       Příští pracovní porada zastupitelů bude  29. 11. 2019 v 19.00 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


