
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 13 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 30. 10. 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/ 13 :  

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)   Žádost p. Zemana prodloužení pronájmu 

4)   Žádost p. Daňka, prodej parcely 

5)   Žádost firmy Integra  

6)   Různé  

7)   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/ 13 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

2) Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh pravidel pro pronájem obecních bytů. 

Pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách obce Leskovice. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 13 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.   

 



3) Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo žádost p. Zemana na prodloužení nájmu 

nebytových prostor bývalé prodejny. Starosta sepíše s p. Zemanem dodatek smlouvy 

na dalších 5 let.Podmínky smlouvy zůstanou nezměněny. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 4/ 13 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

                                                           

 

4) Zastupitelé obce projednali a schválili žádost p. Daňka a p. Dvořákové na prodej st. 

parcely č. 230/4 ve vlastnictví obce.                                                                                                                                                               

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 5/ 13 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

 

5) Zastupitelé obce projednali a schválili žádost firmy Integra o vydání závazného 

stanoviska k projektu pro společné územní a stavební řízením akci „Rodinný dům 

s provozovnou na pozemku parc. č. 373/4 a 373/7 v k.ú. Leskovice. Zastupitelé obce 

nemají námitky ani připomínky.  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 6/13 : 

      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.                                                                              

 

6) Různé -  a) Zastupitelé projednali a schválili smlouvu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s 

      se sídlem F.A.Gesrstnera2151/6 České Budějovice. O zřízení věcného břemene 

      č.: JH- 014330061928/002 na parcele č. 230/7 v kat. území Leskovice.    

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 7/13 : 

      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.    

 

      b) Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo dar ve výši 4 000 Kč pro Oblastní    

Charitu Pelhřimov.                                                                          

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 8/13 : 

      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.      

 

c) Zastupitelstvo  projednalo a schválilo smlouvu se zhotovitelem Mgr. Tomášem         

Pokorným, Chaloupkova 1, 612 00 Brno- Královo Pole. Předmětem plnění smlouvy je   

vytvoření heraldicky a vexilologicky způsobilého grafického návrhu znaku a vlajky 

obce Leskovice a jejich předání objednateli. 

Pro 6, proti 0, zdržel se 1.  

            Usnesení č 9/13 : 

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.                                                                              

                                                                  

7)   Diskuse: neproběhla 

 

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

        

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


