
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 24 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 8. 4. 2022 ve 20.00 hod. 

 

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk,          

      Řezáč Jiří tj. 4 členi ZO.  

      Nepřítomen: Kubeš Antonín, Kubešová Jaroslava, 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 4, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 1/ 24 :  

Zastupitelstvo počtem 4 hlasů schvaluje. 

 

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

       2)   POVV 

       3)   Vodoměry 

4)   Změna územního plánu Leskovice č.2 

5)   Různé:  

6)   Diskuse  

 

            Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu:  

 

1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO.              

Pro 4, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 2/ 24 : 

Zastupitelstvo počtem 4 schvaluje.  

 

2) Zastupitelé obce projednali a schválili podání žádosti na dotaci z POVV na Kraj 

Vysočina. Jedná se o zbudování základů vrat a zhotovení vrat u stodoly. 

      Pro 4, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č 3/ 24 : 

Zastupitelstvo počtem 4 schvaluje.  

 

 

3) Zastupitelé po debatě odložili projednání pořízení vodoměrů do domácností. 

 



                                                           

 

4) Zastupitelé obce projednali, schválili a pověřili starostu obce ing. Milana Bílka  aby 

vyřídil změny v územním plánu obce. Jedná se o změnu č. 2 v územním plánu 

Leskovice                                                                                                                                                        

Pro 4, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 4/ 24 

Zastupitelstvo počtem 4 schvaluje   

 

 

5) Různé: Zastupitelé schválili přesunutí jednoho milionu korun z běžného účtu 

v Komerční bance na účet spořící v téže bance. 

 

 

                                                               

 

                                                                  

6) Diskuse:  neproběhla 

 

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

        

Podpisy: 

 

              Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


