
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 25
      Místo konání: Kancelář obecního úřadu
      Zahájení zasedání dne 10. 6. 2022 ve 20.00 hod.

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Dvořák Zdeněk, Kubeš Antonín,    
      Kubešová Jaroslava,Vorel Petr a Řezáč Jiří. tj. 7 členů ZO.
      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/ 25 :
Zastupitelstvo počtem 7 hlasů schvaluje.

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

       2)   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet
       3)   Žádost o změnu územního plánu č. 2

4)   Vodoměry
5)   Cesta u pekárny, projekt
6)   Stanovení počtu zastupitelů
7)   Různé: Plovoucí čerpadlo, připojení st. Parcely na sítě
8)   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/ 25 :
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 

2) a) Zastupitelé projednali a schválili závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 3/ 25 :

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 
b) b)   Zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad.
      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 4/ 25 

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 



3) Zastupitelé projednali a poté schválili žádosti o změnu územního plánu Leskovice 
číslo 2. Pověřili starostu obce ing. Bílka k jednání na zpracování změn územního 
plánu. Žádosti na změny úz. plánu jsou uloženy na obecním úřadu.
P o 7, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č 5/ 25 
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 
                                                          

4) Zastupitelé rozhodli, že instalaci vodoměrů bude provádět firma VoKa z Humpolce.     
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 6/ 25
Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje    

5) Zastupitelstvo rozhodlo, že projekt na komunikaci u pekárny zadáme k vypracování 
p. ing. Zadákovi. Zařídí starosta.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 7/ 25
Zastupitelstvo počtem 7   

6) Zastupitelé projednali a rozhodli o počtu zastupitelů pro příští volební období. 
V příštím volebním období bude v obecním zastupitelstvu 7 zastupitelů.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 8/ 25
Zastupitelstvo počtem 7  

7) Různé: a) Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru  organizaci Lada z Pacova 
ve výši 5000 Kč.
Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

            Usnesení č 9/ 25
Zastupitelstvo počtem 7   
b) zastupitelé projednali a schválili koupi plovoucího čerpadla pro místní SDH. 

Výběr a koupi plovoucího čerpadla zařídí vedení sboru dobrovolných hasičů a to 
do výše ceny 45 000 Kč.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
            Usnesení č 10/ 25 :
            Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje.

c) Zastupitelé schválili připojení inženýrských sítí na stavební parcelu paní Šimkové.
      Pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
      Usnesení č 11/ 25 :

Zastupitelstvo počtem 7 schvaluje. 
                                                       

8) Diskuse: Na obecní stodole je potřeba instalovat okapy a svody, starosta navrhl aby to 
zhotovil p. Jírů, Vyzval zastupitele k sehnání dalších nabídek.

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 21.35  hod. ukončil.
    
                Ověřovatelé:                                                                             starosta:               


