
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 23

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 14. 1. 2022 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/ 23 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

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

       2)   Prodej pozemku p.č. 1178/2
       3)   Smlouva – věcné břemeno EGD

4)   Změna územního plánu č. 2
5)   Různé: Pronájem sociálních bytů
6)   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/ 23 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

2) Zastupitelé projednali prodej pozemku parcelní č. 1178/2 panu Tremčinskému, bytem 
Menhartova 1555 Pelhřimov. Pozemek obec prodává za 200 Kč za m2.

            Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 3/ 23 :

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

3) Zastupitelé projednali návrh na uzavření smlouvy na věcné břemeno                           
č. JH- 001030068488/001-ESEA mezi Obcí Leskovice a EG.D, a.s.. Smlouva jedná o 



zřízení věcného břemenem pozemku parc. č.1317, jedná se o síť technického 
vybavení.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 4/ 23 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 
                                                          

4) Zastupitelé projednali žádosti občanů p. Hejdy a ing. Trefila na změny územního 
plánu v obci Leskovice. Zastupitelé rozhodli, že žádost na změnu č. 2 v územním 
plánu obec podá a  dá i dalším občanům možnost podat si žádosti na změny. 
V případě, že by další občané měli zájem něco v územním plánu na svých parcelách 
změnit tak mohou podat písemnou žádost na obecní úřad v Leskovicích. Náklady na 
vypracování změn budou občané hradit  poměrnou částkou.                                           
Pro 6, proti 1, zdržel se 0. 

            Usnesení č 5/ 23
Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.

5) Zastupitelé obce projednali nájem sociálních bytů v domě čp. 17.                                  
a) Větší byt o rozloze 114 m2 pronajmeme p. Janu Drábkovi 
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 6/23 :
      Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.  
      

b)Menší byt o rozloze 95 m2 pronajmeme paní Blance Fojtíkové. 
Pro 5, proti 2, zdržel se 0. 

            Usnesení č 7/23 :
      Zastupitelstvo počtem 5 schvaluje.  
  

                                                                             

                                                                 
6) Diskuse:  neproběhla

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 20.35  hod. ukončil.
       

Podpisy:

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                       


