
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 14

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 18. 12. 2020 v 19.00 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. Dvořáka a p. Kubeše a vyzval k hlasování o schválení 

programu a ověřovatelů,
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

      Usnesení č 1/ 14 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje.

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

       2)   Jmenování inventarizační komise
       3)   Rozpočtové provizorium

4)   Stavební záměr dokončení č.p. 17
5)   Finanční dar SDH 
6)   Rozpočtové opatření č. 12
7)   Různé a) Strategický plán rozvoje, b) symboly obce 
8)   Diskuse

            Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu: 

1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.              
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 2/ 14 :
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

2) Starosta obce jmenoval členy inventarizační komise ve složení: Kubeš Antonín, 
Dvořák Zdeněk, Vorel Petr a Brada František. 

3) Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo rozpočtové provizorium platné do doby 
schválení rozpočtu obce  na rok 2021 dle návrhu beze změn.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



      Usnesení č 3/ 14 :
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 
                                                          

4) Zastupitelé obce projednali a schválili záměr dokončení akce č.p. 17. ZO schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba společenského sálu do dotačního titulu 
MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova                                                   
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 4/ 14
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.

5) Zastupitelé obce projednali a schválili finanční dar SDH Leskovice ve výši 10 000 Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/14 :
      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.     

6) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 12. Zastupitelé vzali na 
vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního ůřadu.                                               

7) Různé -  a) Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce Leskovice na období 
2020 - 2024.   

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
            Usnesení č 6/14 :

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.   

      b) Zastupitelé projednali návrhy symbolů obce                                                                
                                                                       
                                                                 

8) Diskuse: Místostarosta informoval zastupitele o kvalitě vody v obci. Nechali jsme 
vyčistit a vydezinfikovat jímání. Voda je opět pitná, žádné bakterie ve vodovodu ani 
ve vrtu nejsou.

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

Podpisy:

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                       


