
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 15

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 29. 1. 2021 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. 

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/ 15 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

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

       2)   Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
       3)   Symboly obce

4)   Záměr prodeje pozemku parc. č. 1000/2
5)   Žádost o změnu územního plánu
6)   Různé: a)záměr pronájmu bytu, b) rozpočtová změna č.13/ 2020
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/ 15 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

2) Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu bude vyvěšen. 

3) Zastupitelé projednali a poté schválili předložený návrh komunálních symbolů obce 
Leskovice. Žádost bude zaslána ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexikologii 
poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 3/ 15 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 



                                                          

4) Zastupitelé obce projednali a schválili záměr prodat pozemek parcelní číslo 1000/2.     
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 4/ 15
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.

5) Zastupitelé obce projednali žádost manželů Hejdových na změnu územního plánu na 
parcele v jejich vlastnictví č. 373/4. Manželé Hejdovi požadují změnu ze smíšené 
obytné (S) na plochu výroby a skladování (V1). Zastupitelé požadovanou změnu 
schvalují s podmínkou, že veškeré náklady s tímto spojené se vlastníci parcely tj. 
manželé Hejdovi zaváží uhradit. 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/15 :
      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.     

6) Různé a) Zastupitelé projednali a schválili záměr pronajmout byt v přízemí budovy 
obecního úřadu.

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 6/15 :
      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.
  

            b)Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2020. 
Zastupitelé vzali na vědomí. Příloha k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.               

                                                                 
7) Diskuse:  neproběhla

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.45  hod. ukončil.
       

Podpisy:

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                       


