
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 18 

 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 4. 6. 2021 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.  

     Hosté: Divišová Jitka a Antonín Příhoda ml. 

 

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/ 18 :  

Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje. 

 

 

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

       2)   Schválení změnových listů na stavbě č. p. 17 

       3)   Různé a) Žádost p. Příhody, b) rybník, c) dodatek pachtovní smlouvy, d) zpráva o  

             Hospodaření, e) pojištění č.p. 17.  

4)   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/ 18 : 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 

 

2) Zastupitelé projednali a schválili změnové listy č. 1 a č.2 a změnu smlouvy na stavbu 

sociálních bytů s firmou TaNstav s.r.o na stavbě č.p. 17.  

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 18 : 

      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

 



3) Různé: a) Zastupitelé projednali s panem Antonínem Příhodou ml. jeho záměr zřídit 

provozovnu truhlářské a podlahářské dílny na adrese Leskovice č.p. 6. Rozhodli, že 

při dodržení hygienických norem a dodržování provozní doby, to znamená provoz jen 

v pracovních dnech nemají námitky. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č 4/ 18 : 

            Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  

   

b) Starosta informoval o podání žádosti na dotaci na projekt rekonstrukce rybníku pod 

jímáním. 

c) Starosta seznámil zastupitele se zprávou o hospodaření v obecních lesích. 

Zastupitelé projednali a schválili dodatek pachtovní smlouvy na obecní lesy. 

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 5/ 18 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

d) Starosta seznámil zastupitele se zprávou ohospodaření obce za rok 2020. Nebyly 

shledány žádné závady ani nedostatky. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí. 

e)Pojišťovací makléřka paní Jitka Divišová vysvětlila zastupitelům možnosti pojištění 

domu č. p. 17.  

 

                                                                                                                                                                                                                         

4) Diskuse:  neproběhla 

 

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

 

        

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


