
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice, č. 12 

 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 11. 9. 2020 ve 20.00 hod. 

 

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

      Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří, Vorel Petr. 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/ 12 :  

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

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

       2)   Schválení pravidel při pronájmu obecních bytů 

       3)   Pronájem obecního bytu 

4)   Žádost o prodej parcely 

5)   Žádost VOD Nová Cerekev 

6)   Rozpočtové opatření č. 7 

7)   Různé  

8)   Diskuse 

 

            Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:  

 

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

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 2/ 12 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

2) Zastupitelstvo se seznámilo s návrhy pravidel pro pronájem obecních bytů, prozatím 

jejich schválení odročilo aby měli zastupitelé čas na jejich posouzení.  

  

3) Zastupitelstvo obce  odročilo projednání pronájmu obecního bytu v budově OU.                                                            



 

4) Zastupitelé obce projednali a schválili záměr prodat st. parcelu č. 230/4 ve vlastnictví 

obce. Starosta byl pověřen aby projednal na stavebním úřadě v Pelhřimově ochranné 

pásmo u silnice č. 19.                                                                                                                                                               

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 3/ 12 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

 

5) Zastupitelé obce byli seznámeni s žádostí VOD Nová Cerekev na pronájem zeměděl. 

pozemků. Starosta odpoví družstvu, že na pozemky je sjednána platná nájemní 

smlouva a tudíž není možné jejich žádosti vyhovět. Zastupitelé dále rozhodli, že se 

nájem za obecní zemědělské pozemky zvedne na 3500 Kč za 1 hektar. 

            Pro 5, proti 1, zdržel se 1.  

            Usnesení č 4/12 : 

      Zastupitelstvo počtem 5 schvaluje.  

 

 5)  Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8. Zastupitelé vzali na    

      vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.                                                                               

 

 

 

      6)   Různé -  Starosta tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a pořádání letošní  

            poutě. 

 

 

 6)  Diskuse: neproběhla 

  

    

 

 

 

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.25  hod. ukončil. 

       Příští pracovní porada zastupitelů bude  25. 9. 2020 ve 20.00 hodin. 

 

 

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


