
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 10 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 24. 4. 2020 ve 20.00 hod. 

 

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

      Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří. tj. 6 členů ZO. 

      Omluven: Vorel Petr. 

 

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 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 10 :  

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

 

       Jednání ZO se bude řídit tímto programem:  
1)    Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

       2)   Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022 

       3)   Schválení smluv s p. Měrtlem, pí. Vašíčkovou a firmou Demolice Recyklace HB 

4)   Žádost p. Kulhánka na zřízení vjezdu na parcely k čp. 36 a 38 

5)   Odměny členů zastupitelstva 

6)   Různé – úvěr u Komerční banky 

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/ 10 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 

2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 

až 2022                                    

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 10 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 



3) Zastupitelé obce schválili žádost p. Kulhánka na zřízení vjezdů na st. parcely k čp. 36 

a čp. 38.  

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 4/ 9 : 

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 

 

4) Zastupitelé obce projednali a schválili smlouvy s těmito subjekty. 

a) smlouva příkazní mezi Obcí Leskovice a Ing. Stanislavem Měrtlem. Předmětem 

smlouvy je  výkon činnosti technického dozoru na akci Sociální byty. 

b) smlouva příkazní mezi Obcí Leskovice a pí Janou Vašíčkovou. Předmětem 

smlouvy je Výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě Sociální byty. 

c) Smlouva o dílo  mezi Obcí Leskovice a firmou Demolice Recyklace HB s.r.o.. 

Předmětem smlouvy je rozdrcení bouračky čp. 17. 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 5/ 10 : 

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 

 

      5)   Různé- Zastupitelstvo obce projednalo navýšení odměn členům zastupitelstva.  

            Zastupitelům se zvyšuje odměna na 1289 Kč a místostarostovi na 9600 Kč hrubého. 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 6/ 10 : 

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

 

 

6/   Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. pobočky   

      Pelhřimov na realizaci akce „Sociální byty Leskovice“ a to ve výši 10.260. 000 Kč,                                                                      

který bude rozdělen na dva úvěry. První úvěr ve výši očekávané dotace a to 5.550.000 

Kč se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro čerpání 

úvěru a vyčerpání úvěru do 30.6.2021. Úvěr bude splacen jednorázově z poskytnuté 

dotace a to nejdéle do 30.6.2022. Druhý úvěr bude ve výši 4.710.000 Kč se zahájením 

čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro čerpání úvěru a 

vyčerpáním úvěru do 30.6.2021. Úvěr bude splácen pravidelně měsíčně a celková 

splatnost úvěru je nejpozději do 31.3.2035. U obou úvěrů bude Úroková sazba 

pohyblivá a to sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,5% p. a. 

 

Úvěry budou poskytnuty bez poplatků za zpracování a vedení účtu.  

 

Úvěry budou poskytnuty bez zajištění. 

 

A dále Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky a.s. pobočky 

Pelhřimov na realizaci akce „Revitalizace zeleně v intravilánu obce Leskovice“ a to ve 

výši 1.438.740 Kč se  zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění 

podmínek pro čerpání úvěru a vyčerpáním úvěru do 31.12. 2021. Úvěr bude splacen 

jednorázově z dotace a celková splatnost úvěru je nejpozději do 30.6.2022. Úroková 

sazba úvěru bude pohyblivá a to sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,5% p. a. 

 

Úvěr bude poskytnut bez poplatků za zpracování a vedení účtu.  

 



Úvěr bude poskytnut bez zajištění. 

 

Dále zastupitelstvo souhlasí se zněním níže uvedené doložky, která bude uvedena ve 

smlouvě o úvěru. 

 

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané 

příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost klienta, a zavazuje se 

nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných 

podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva klienta č. 7/ 10 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 24.4.2020 

 

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 7/ 10 : 

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

 

    

 

 

 

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.30  hod. ukončil. 

       Příští pracovní porada zastupitelů bude  15. 5. 2020 ve 20.00 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


