
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice. č. 3 

      Místo konání: Kancelář obecního úřadu 

      Zahájení zasedání dne 10. 2. 2023 v 19.00 hod. 

 

      Počet přítomných členů: Bílek Milan, Brada František, Brada František ml. Kubešová       

      Jaroslava, Kubeš Antonín a Dvořák Zdeněk tj. 6 členů. 
      Nepřítomen: 

 

      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 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č. 1 / 3  

Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje. 

 

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

       2)   Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 17 Fojtíkovi 

       3)   Prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 17 Drábkovi 

4)   Pasport místních komunikací 

5)   Různé: zpráva inv. komise, dopis ČD, pronájem veř. Plochy firmě Swietelsky,      

      rozpočtová opatření 

6)   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 / 3 : 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 

2) Zastupitelé projednali prodloužení nájemní smlouvy v bytě č.p. 17 rodině Fojtíkových. 

Zastupitelé rozhodli, že nájemní smlouvu prodlouží o jeden rok, cena nájmu zůstane 

stejná, zvýší se zálohy na elektřinu z 2000 Kč na 4900 Kč. Dále bude sepsán splátkový 

kalendář na nedoplatek el energie, kde budou měsíční splátky 3000 Kč měsíčně. 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

      Usnesení č. 3 / 3  

      Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

 



3) Zastupitelé projednali prodloužení nájemní smlouvy v bytě č.p. 17 rodině 

Drábkových. Zastupitelé rozhodli, že nájemní smlouvu prodlouží o jeden rok, cena 

nájmu zůstane stejná, zvýší se zálohy na elektřinu z 2000 Kč na 4900 Kč. Dále bude 

sepsán splátkový kalendář na nedoplatek el energie kde budou měsíční splátky 3000 

Kč měsíčně. 

      Pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

      Usnesení č. 4 /3 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.  

                                                           

4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadání zakázky na vytvoření pasportu 

místních komunikací. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby zakázku na vytvoření 

pasportu zadal firmě ing. Vladimíra Zadáka.                                                                                                                                           

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 5 / 3 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje     

 

5) Různé: a) Starosta obce seznámil zastupitele se zprávou inventarizační komise. 

Zastupitelé zprávu odsouhlasili bez připomínek. 

 Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 6 / 3 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje     

 

b) Zastupitelé projednali dotaz z Český drah na zřízení věcného břemene při 

případném prodeji pozemků v majetku Českých drah a rozhodli vyrozumět České 

dráhy s variantou, aby věcné břemeno na dotčeném pozemku vyřídili České dráhy 

ještě před prodejem.      

Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 7 / 3 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje     

 

c)  Zastupitelé projednali žádost zástupce firmy Swietelsky o pronájem pozemku 

v majetku obce. Jedná se o pozemek parcelní číslo 361/3 v k.ú. Leskovice. Zastupitelé 

případný pronájem schválili a požadují cenu za pronájem 25.000 KČ za 1 měsíc    

v případě pronájmu 600 metrů čtverečních. 

            Pro 6, proti 0, zdržel se 0.  

            Usnesení č 8 / 3 

Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje     

            

d) Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 12, 13, 14 a 15 / 2022 

zastupitelé vzali rozpočtová opatření na vědomí. Jsou uložena k nahlédnutí v kanceláři 

obecního úřadu. 

                            

6) Diskuse: neproběhla 

 

             Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v 20.55  hod. ukončil. 

     

                Ověřovatelé:                                                                             starosta:                                                               


