
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 17

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 23. 4. 2021 ve 20.00 hod.
      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kubeš Antonín,    
      Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří a 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/ 17 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

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

       2)   Projednání stavby čp. 17
       3)   Pronájem rybníků

4)   Dary pro neziskové organizace
5)   POVV
6)   Různé: a) věcné břemeno, b) rozpočtové opatření
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/ 17 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

2) Zastupitelé projednali vícepráce a méněpráce na stavbě víceúčelové budovy čp. 17. 
Dále projednali stav prací a termíny dokončení stavby.

3) Zastupitelé projednali a schválili pronájem rybníků ve vlastnictví obce panu Radku 
Urbánkovi bytem Pod Floriánem1521 Pelhřimov. Smlouvu sepíše starosta na dobu 
neurčitou, výše pachtovného bude 5 000 Kč ročně.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 3/ 17 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 



                                                          

4) Zastupitelé obce projednali dary pro neziskové organizace                                             
a) Sdružení Lada dar ve výši 3 000 Kč.                                                                     

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
            Usnesení č 4/ 17

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.

b) Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska, příspěvek na informační sloup na 
Křemešníku u „Zázračné studánky“ dar ve výši 500 Kč.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
            Usnesení č 5/17 :

      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.     

5) Zastupitelé projednali a schválili návrh na podání žádosti na POVV na rok 2022. 
Podáme žádost na dotaci na výrobu vrat do obecní stodoly.

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 6/17 :
      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.

6) Různé: a) Zastupitelé projednali a schválili smlouvu č.: JH-001030064452/002-MAEL
o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a s. 

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 7/17 :
      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.

            b)Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1. Zastupitelé vzali na   
            vědomí. K nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

        7. Diskuse: Místostarosta informoval, že popelnice na tříděný odpad jsou již z větší části 
            rozvezeny. Popelnice o které občané požádali později budou rozvezeny v příštím   
            týdnu. 

            Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.40  hod. ukončil.
       

Podpisy:

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                       


