
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 21
      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 19. 11. 2021 ve 20.00 hod.

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kubeš Antonín,    
      Kubešová Jaroslava, Řezáč Jiří, tj. 6 členů ZO. 
      Nepřítomen: Vorel Petr

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. Řezáče a vyzval k hlasování o schválení 

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

      Usnesení č 1/ 21 :
Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje.

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

       2)   Schválení rozpočtu na rok 2022
       3)   Poplatky za komunální odpad

4)   Pronájem sociálních bytů
5)   Setkání občanů a rozsvícení stromu
6)   Plán inventur
7)   Různé
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/ 21 :
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

2) Zastupitelé projednali schválili rozpočet na rok 2022. 
      Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 3/ 21 :

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 



3) Zastupitelé projednali a schválili výši poplatků za svoz komunálního odpadu. V roce 
2022 se bude platit 700 Kč za osobu a rok.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 4/ 21 
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 
                                                          

4) Zastupitelé obce odročili projednání pronájmu sociálních bytů.                                      
                                                              

                                                                 
5) Rozsvícení vánočního stromu a předvánoční setkání občanů se ruší z důvodu špatné 

epidemiologické situace.

6) Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur. Inventura proběhne 31. 12. V 9 hodin.
Složení komise: předseda Dvořák Zdeněk, členové Brada František, Kubeš Antonín, 
Řezáč Jiří a Vorel Petr.

7) Různé: Zastupitelé projednali žádost paní Muláčkové Mileny na povolení vybudování 
sjezdu na stavební parcelu č. 1318 v kú. Leskovice v jejím vlastnictví a povolení se 
připojit na vodovod, kanalizaci a elektřinu. Zastupitelé žádost schválili s podmínkou, 
že připojení na vodu a kanalizaci zhotoví náš správce sítí tj, VoKa Humpolec z důvodu
bezproblémového napojení na naše sítě. Podkop pod obecní silnicí kvůli elektrické 
přípojce se provede podvrtáním aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/ 21 
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje. 

Diskuse: Zastupitelé projednali rozbory vzorků vody v obecním vodovodu. Voda je 
potřeba pro pitné účely převařit z důvodu výskytu koliformních bakterií.

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.30  hod. ukončil.
       

Podpisy:

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                       


