Zpravodaj
Leštinky
Číslo 7

strana 1

Květen 2006

Informační zpravodaj OÚ Leštinka, Leštinka 30, 539 73 Skuteč

Den matek
Každoročně je 14. květen oslavován jako Den
matek. Je to den, kdy alespoň jednou v roce mohou
děti a manželé poděkovat maminkám za jejich péči
a lásku. Jako poděkování všem matkám pořádá i
obec Leštinka k tomuto svátku některé akce.
Bývalo to vystoupení dětí z Leštinky a žáků
uměleckých škol ze Skutče a Lůže V loni to byl
autobusový výlet s dětmi do Liberce. V letošním
roce jsme všem matkám poděkovali klasickou
formou – popřáli a předali malý dárkový balíček
s kytkou. Celkem bylo předáno 48 balíčků a
karafiátů. Ještě jednou děkujeme všem matkám
za všechno úsilí a péči při výchově nové generace.

Dárek ke Dni dětí
a k ukončení školního roku od Obce Leštinka
Vážení spoluobčané,
obec Leštinka v současné době připravuje pro děti
s rodiči nebo prarodiči autobusový zájezd
do Westernového městečka – Šiklův Mlýn.
Jedná se o největší přírodní zábavní areál v ČR,
který se nachází ve Zvoli nad Pernštejnem.
Nabídka zábavního areálu a jeho atrakce:
• jízda na elektrickém býku
• jízda na vláčku – Union Pacific
• jízdy na koni
• rýžování zlata
• prohlídka galerie Divokého Západu a vzniku
Šiklova Mlýna – můžete zde vidět kovboje,
desperáty, indiány, mexikány. Prohlédnete si
ZOO divokého západu (koně, bizoni, dravci),
můžete si půjčit kostýmy atd.
Je zde i možnost stravování, rychlého občerstvení a
k dispozici je také půjčovna kol.

V případě dostatečného počtu účastníků se
zájezd uskuteční :
v neděli 4.6.2006 – v tomto termínu je zde
mimořádně koncert skupiny Maxim Turbulence,
nebo v sobotu 24.6.2006 – běžný program
areálu.
Termín zájezdu bude stanoven podle zájmu
občanů!!!
Odjezd od obecního úřadu v 8.00 hod.,
předpokládaný příjezd zpět do Leštinky mezi 18.00
a 19.00 hod.Autobus a vstupenky pro děti

hradí obecní úřad, vstupenky pro dospělé
(170,- Kč/osoba) si hradí účastníci sami.
Závazné přihlášky s přesným počtem dětí i
dospělých nahlaste v místní prodejně paní
Vrchlavské nebo panu Kolbabovi nejpozději
do 26..5.2006 z důvodu zajištění autobusu.
Děkujeme za pochopení.
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Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek
nemocenského pojištění
V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písmeno
o/1 zákona č. 582/1991 Sb byla provedena kontrola
na našem obecním úřadě v rámci kontrolního plánu
Okresní správy sociálního zabezpečení. Předmětem
kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a
vykázaným stavem, a kontrola nemocenského pojištění.
Termín kontroly byl 2.5.2006. Kontroly se zúčastnila
paní Věra Vrchlavská a kontrolní pracovnice
D. Plíšková v Chrudimi na OSSZ.

Za OÚ Leštinku byly předloženy ke kontrole mzdové
listy, výplatní listiny, měsíční mzdové rekapitulace,
evidence
docházky,
doklady
o
uzavřených
pracovněprávních vztazích a měsíční obraty účtu.
Všechny předložené doklady byly po kontrole
parafovány kontrolní pracovnicí. O výsledku kontroly
byl sepsán protokol č 345/06. Díky pečlivé práci paní
V. Vrchlavské nebylo zjištěno zásadních nedostatků,
ani nebyly zjištěny žádné rozdíly, a tak nebyla uložena
žádná opatření k nápravě.

Poskytování reklamy
Jak jsme vás již informovali, obecní zastupitelé se
dohodli poskytnout pro účely reklamy plochu viaduktu
na silnici od Skutče k Prosetínu. Tuto plochu jsme
nabídli i Českomoravským štěrkovnám a.s.. Tato
organizace vlastní lom Zárubka, kde byla koncem roku
2005 přislíbena podpora obce. Výsledkem jednání je
uzavřená smlouva o poskytování reklamy mezi obcí
Leštinka a Českomoravskými štěrkovnami a.s..
Smlouvou jsme se zavázali k umístění reklamního
panelu na tomto železničním viaduktu v místní části
Horka. Objednatel se touto smlouvou zavázal zaplatit
do pokladny obce Leštinka za instalovanou reklamu
částku 15.000,- Kč za každých 12 měsíců počínaje
dnem umístění reklamy na tuto plochu. Tato reklamní
tabule bude s logem Českomoravských štěrkoven a.s. a
textem „Váš dodavatel kameniva.“ Doba umístění
reklamy je dána smlouvou, která je uzavřena na dobu
určitou.

Skrývka materiálu v lomu
ZÁRUBKA
Z důvodu upřesnění technické rekultivace a s tím
souvisejícím
stanovením
parametrů
odvalu
skrývkového materiálu na pozemky v k.ú. Vrbatův
Kostelec v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec bylo
zasláno na naši obec oznámení o zahájení řízení
Obvodního báňského úřadu v Trutnově v kamenolomu
Zárubka. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci
úprav prostoru pro vytvoření lepších podmínek
pro provedení technické rekultivace pozemků, které
byly v minulosti dotčeny těžební činností, nemá OÚ
Leštinka podstatných připomínek. Ústní jednání
spojené s místním šetřením bylo zahájeno dne 4.5.2006.

Věříme, že tato akce nebude ojedinělá a podaří se nám
sehnat další zájemce o reklamu.
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Z obecního zastupitelstva.
- Ve spolupráci s Ing. J. Burešem byla
provedena
prohlídka
místní
komunikace.
Ing J. Bureš zpracuje znalecký posudek na nosnost
komunikace, který bude sloužit k vydání souhlasu
s umístěním vhodné dopravní značky omezující
max. tonáž dopravní obsluhy lomu Zvěřinov.
- Proběhlo mimořádné zasedání obecního
zastupitelstva se zástupci AGROPROJEKCE
Litomyšl s.r.o., kteří zpracovávají projekt
na zvětšení kapacity propustku pod silnicí Skuteč Vrbatův Kostelec. Předložili propočty přívalových
dešťů a velikosti propustku. Navrženo další
pokračování projektu, které bylo odsouhlaseno.
- Zasláno vyjádření k Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení k vypouštění důlních vod z
lomu Zvěřinov. Připomínky a podmínky
konzultovány se Ing. Jakoubkem z Agroprojekce
Litomyšl s.r.o.

- Obec Leštinka obdržela z Krajského
úřadu PK – oddělení rozpočtu a financování
dotaci. Jedná se o poskytnuté dotace na realizace
v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu
Pardubického kraje. Na vyčištění nádrže jsme
obdrželi dotaci ve výši 200 000 Kč a na areál pro
volnočasové využití II. Jsme získali 50 000 Kč.
Dotace nelze použít na jiný účel než je uvedeno
ve smlouvě. Smlouvy dosud nedošly.
- Dále probíhají přípravy na volby
do Parlamentu ČR. V naší obci byl delegován
do volební komise zástupce ČSSD pan Ptáček.
- Starosta svolal první zasedání volební
komise. Členové složili slib a zvolili předsedu a
místopředsedu VK. Předseda a zapisovatelka
budou proškoleni.
- Povodňovou komisí byly zpracovány
povodňové škody v katastru obce Leštinka a
odeslány do Chrudimi.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR 2006 v obci Leštinka
Konání voleb:

Volební okrsek:
Volební místnost:

Na území České republiky proběhnou ve dnech 2. – 3. června 2006
V pátek 2.6.2006 od 14.00 – 22.00 hod
V sobotu 3.6.2006 od 08.00 – 14.00 hod
V obci Leštinka je stanoven jeden volební okrsek pro celou obec.
Obecni úřad Leštinka č.p. 30 – zasedací místnost.
Všichni občané starší 18 let jsou srdečně zváni.
Pokud chce někdo volit jinde, musí požádat o voličský průkaz.

Nové kontejnery na sklo.
Obec Leštinka zažádala Regionální rozvojovou
agenturu Pardubického kraje o nové kontejnery.
Současné kontejnery má obec v pronájmu.
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
za účelem podpory separace bílého a barevného
skla v letošním roce přednostně přidělovala pouze
nádoby REFLEX 1500 l se spodním výsypem
pro sběr bílého skla. Prioritně byly uspokojovány
požadavky obcí, které v minulých letech nádoby
z projektu ještě neobdržely. Vzhledem k tomu, že
požadavky obcí několikanásobně překročily
alokované finanční prostředky, u některých žádostí
byly požadavky kráceny z důvodu uspokojení co
největšího počtu obcí. Naši obci Leštinka byly
přiděleny 2ks nádob výše uvedeného typu.

Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje
jsme písemně potvrdili, že přidělené nádoby
převezmeme u určené svozové firmy. Termín
předání bude včas oznámen. Pro další období
chceme ještě získat kontejnery na plasty a papír.
Naše obec potřebuje minimálně po třech kusech
kontejnerů od každého typu sběrné komodity tak,
aby nemuseli občané nosit jednotlivý odpad
přes celou obec. Využíváním těchto kontejnerů
dochází ke zlepšení životního prostředí v našem
okolí. Je dobře, že i návštěvníci chat a lomů
využívají tyto kontejnery a nepohazují prázdné
lahve od nápojů do přírody. Za třídění a separaci
odpadu patří všem občanům pochvala a
poděkování.

