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Výsledky voleb do zastupitelstva v obci Leštinka
Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly v naší obci
volby do zastupitelstva obce Leštinka. Pro
uskutečnění těchto voleb, aby občané Leštinky
měli možnost výběru, se podařilo sehnat 12
zájemců - kandidátů o práci v zastupitelstvu
naší obce. Dále se muselo počkat na to, zda
politické strany nebudou do volební komise,
která byla mimo zapisovatelku tříčlenná,
delegovat své lidi a podle počtu by se měl jen
doplnil stav volební komise. Nakonec do naší
obce nebyl nikdo delegován, a tak byla
sestavena z našich občanů, kteří si za předsedu
volební komise zvolili pana Pavla Cepla.
Předseda a zapisovatelka se následně
zúčastnili školení v Chrudimi a stáhli si
počítačový program na vyhodnocení výsledků
voleb. Občané obdrželi domů obálky s volební
listinou, kde byli uvedeni všichni kandidáti.
Komise se sešla v den voleb a ve 14:00 hodin
začaly volby.

obci bylo 114 voličů zapsaných do voličského
seznamu. K letošním volbám přišlo celkem 95
občanů, což tvoří 83,33%. Bylo odevzdáno
608 platných hlasů. Pro přehled uvádíme
výsledky, jak dopadly volby v naší obci.

První den navštívila volební místnost skoro
většina voličů a do urny vhodili své hlasy pro
kandidáty na práci v zastupitelstvu obce.
Druhý den v sobotu volby pokračovaly. V naší

Děkujeme voličům za odevzdané hlasy
jednotlivým kandidátům a zejména všem
zúčastněným kandidátům, jak vítězům, tak
poraženým, že pomohli zajistit volby.
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Ustanovující zasedání zastupitelstva obce Leštinka
V pondělí 8.11.2010 se konalo v kulturním
domě ustavující zasedání zastupitelstva obce
Leštinka, které řídil v souladu s § 99
odstavec 3 zákona o obcích nejstarší zvolený
člen nového zastupitelstva pan Ing. Josef
Modráček. Pan Pavel Cepl předseda volební
komise informoval přítomné o velkém počtu
voličů a o vlastním průběhu voleb.
Představil jednotlivé členy zastupitelstva
v pořadí podle počtu hlasů z volebního
zápisu, přičemž vždy uvedl počet hlasů,
které příslušný zastupitel obdržel při volbách
do zastupitelstva obce. Zároveň byla
provedena kontrola osvědčení o zvolení a
bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni
nově zvolení členové zastupitelstva. Dále
předsedající seznámil přítomné s programem
ustavujícího zasedání zastupitelstva, který
byl všemi hlasy schválen.

Dalším bodem zasedání zastupitelstva bylo
určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem byla navržena a schválena
Věra Vrchlavská. Za ověřovatele zápisu byli
schváleni V. Cepl, M. Kropáčková a Mgr.
M. Štorek. Dále předsedající informoval
přítomné o způsobu, jakým se v souladu
s ust. § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá
slib zastupitelů. Slib následně přečetl P. Cepl
a členové zastupitelstva přistoupili vždy
k předsedajícímu a složili slib, což potvrdili
následně svým podpisem pod text slibu.
Dále byl schválen jednací řád zastupitelstva
obce, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou,
ve kterém jsou uvedeny způsoby volby
vedení obce. Před přistoupením k samotné
volbě starosty a místostarosty dal
předsedající návrh, který byl všemi
odsouhlasen, aby hlasování o návrzích na
starostu a místostarostu bylo tajné. Kontrolu
vyplněných hlasovacích lístků provedl před
všemi přítomnými předseda volební komise.

V těchto tajných volbách byli zvoleni
nadpoloviční většinou za starostu obce
pan ing. Josef Modráček a za
místostarostu pan Jiří Lorenc. Nově
zvolený starosta všem voličům a
přítomným poděkoval za projevenou
důvěru a odevzdané hlasy jednotlivým
kandidátům, bez jejichž účasti by nemohly
proběhnout volby.

Vyzdvihl i dobře odvedenou práci pro obec
předcházejícím zastupitelstvem a zmínil
rozpracované oblasti, na které byly získány
dotace, jako je dokončení územního plánu
obce, zpracování projektu kanalizace a
zejména podporu zajištění rozšíření
výstavby rodinných domů v obci, které
zvýší počet obyvatel obce.

V dalším bodu jednání proběhla volba
předsedů jednotlivých výborů a komisí. Po
přednesení
návrhu
na
obsazení
jednotlivých funkcí proběhlo hlasování
zastupitelů.
Předsedou
kontrolního
výboru byl zvolen pan Jiří Ročeň.
Předsedou finančního výboru byla
zvolena paní Ilona Pavlasová. Předsedou
stavební komise byl zvolen pan Luboš
Kropáček. Předsedou sociální komise
byla zvolena paní Soňa Vohnická.
Předsedou komise soc. právní ochrany
dětí byl zvolen pan Martin Kroupa.
Na závěr jednání proběhla diskuse o
současných nedostatcích v obci a jejich
možnostech řešení.
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Dílčí přezkoumání hospodaření obce Leštinka
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne
15.10.2010 na základě zákona č. 420/2004Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí. Na obecní úřad do Leštinky přijely dvě
kontrolorky z krajského úřadu Pardubického
kraje – finančního odboru. Vedoucí této
kontrolní skupiny byla Yvona Lambertová a
jako kontrolorka Eva Baťková. Za obec byli
přítomni Ing. Josef Modráček starosta a Věra
Vrchlavská účetní obce. Přezkoumáváno bylo
období od 1.1.2010 do 15.10.2010. Kontrola
začala od návrhu rozpočtu po rozpočtová
opatření a výhled do roku 2011. Kontroloval se
závěrečný účet, bankovní výpisy, dohody o
hmotné zodpovědnosti zaměstnanců. Byla
provedena kontrola evidence a výběr poplatků
ze psů a TKO. Byly přepočteny a ověřeny výše
odměn členů zastupitelstva a došlo až na
výplatnice, které se pohybovaly na poloviční
výši tabulkových hodnot. Kontrolovány byly i
dohody o provedení práce, pracovní smlouvy
včetně platových výměrů. Ani zde kontrola
nezjistila žádných pochybení. Dále byla
kontrola zaměřena na smlouvy a další
materiály k přijatým účelovým dotacím,
smlouvy o převodu majetku - koupě, směna,
prodej. Projednávala se i opatření k odstranění
nedostatků z předcházející kontroly.

Ani v této oblasti pracovnice nezjistily
nedostatků. Na závěr byly prověřovány vnitřní
předpisy a směrnice. Zejména oběh účetních
dokladů, tvorba a používání opravných
položek, poskytování cestovních náhrad,
evidence a účtování majetku. Starosta
předkládal i zápisy z jednání zastupitelstva
včetně usnesení za rok 2009-2010, obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích a
zápisy z činnosti finančního a kontrolního
výboru.
Závěr
z provedené
kontroly
15.10.2010 je, že při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Leštinka nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Za tyto dobré výsledky
patří dík zejména účetní paní Vrchlavské,
pokladní Evě Chmelíkové a za pracovní
přístup zaměstnanců a celém končícím
zastupitelstvu obce v tomto volebním období.

Autobusová čekárna
V rámci protipovodňových opatření byla u
silnice z Vrbatova Kostelce směrem na Skuteč
zbourána zděná čekárna v majetku obce
Leštinka. Čekárna stála v cestě pokračování
příkopu k současnému a budoucímu propustku
pod touto komunikací, tak jak je zpracován
projekt na zlepšení odvodu vody při
přívalových deštích. Zastupitelé obce na
veřejném zasedání rozhodli o postavení nové
čekárny na autobus. Cena čekáren dle katalogu
viz. foto vychází u kovové čekárny na cca
63 000Kč. V rozpočtu na tento rok však tak
velká částka nebyla k dispozici. Po diskusi
bylo dohodnuto dát vyrobit lehkou kovovou
konstrukci s boky a střechou z Makrolonu.
Tohoto úkolu se ujal pan Jiří Lorenc. Cena
byla zastupiteli předběžně

stanovena na cca 15 000Kč.

V rámci dohody o provedení práce si pan
Lorenc zajistí kovový materiál na rám a jako
výplň stěn a střechy zakoupí a nechá nařezat na
míru Makrolon u firmy Alukov Slatiňany.
Čekárna bude podle informací dokončena a
instalována počátkem měsíce listopadu 2010.
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Z obecního zastupitelstva.
- Proběhla příprava na volby do
zastupitelstev obcí. Starosta svolal volební
komisi, na které byl zvolen předseda volební
komise.
- Zapisovatelka paní Vrchlavská a předseda
volební komise pan P. Cepl se zúčastnili
školení v Chrudimi.
- Byl zpracován stálý seznam voličů naší
obce, do kterého byly zaneseny osoby starší
18. let, trvale hlášené v naší obci.
- Účetní obce paní Vrchlavská zajistila
přípravu podkladů pro dílčí přezkoumání
hospodaření obce Leštinky.
- Volební komise zajistila distribuci
volebních lístků pro volby do zastupitelstva
obce.
- Dopoledne 15. října 2010 v den voleb
proběhla kontrola hospodaření
obce
pracovnicemi z krajského úřadu

Pardubického
kraje
bez
zásadních
připomínek.
- Před volbami byla uklizena volební
místnost a provedena kontrola její
vybavenosti a programového zajištění pro
zpracování výsledků.
- Ve dnech 15.-16.10 2010 proběhly volby
do zastupitelstva obce a výsledky hlasování
byly předány předsedou volební komise do
Skutče.
- Nově zvoleným členům zastupitelstva obce
byla předána písemná osvědčení o zvolení.
- Starosta obce prověřil, zda nebyly
Krajskému soudu v Hradci Králové doručeny
žaloby na neplatnost voleb (popř. neplatnost
hlasování či neplatnost volby kandidáta) do
zastupitelstva obce Leštinka a zaslal
pozvánky s programem jednání na první
zasedání
nově
zvoleného
veřejné
zastupitelstva.
.

Naši jubilanti
V měsíci říjnu 2010 oslavili naši spoluobčané
významné životní výročí. Jsou to :

**Marie Ceplová ***

95 let

**František Mikan ***
**Miloš Novotný ***
**Jiří Ročeň ***

86 let
65 let
55 let

Srdečně všem blahopřejeme.

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany cestující
v ranních hodinách autobusem, aby dbali
zvýšené opatrnosti při čekání na autobus.
Na pravé straně komunikace směrem na
Skuteč byl vyhlouben příkop, který má za
úkol odvést v případě zvýšení hladiny
vody v příkopu nad ústí kanalizace část
vody dál směrem do křižovatky. Úpravy
jsou prováděny po etapách dle schválené
projektové dokumentace a stavebního
povolení. Z bezpečnostních důvodů jsme
prozatím umístili čekárnu na druhou
stranu, jelikož tato strana je ve výstavbě a
podle finančních prostředků obce bude ve
výstavbě dál pokračováno. Počítá se i
s druhou čekárnou na této straně.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení je ponecháno svítit celou
noc z důvodů zvýšení bezpečnosti a
zamezení krádeží v obci již dva roky.
Tímto opatřením však dochází dříve
k opotřebení světelných zdrojů. Na základě
připomínek občanů na veřejném zasedání
k blikání některých pouličních světel,
žádáme o nahlášení míst, kde k této závadě
dochází, aby mohla být opravena. Mohou
se vyskytnout i pouliční lampy, kde světlo
nesvítí, nebo bylo úmyslně vypnuto na
žádost občanů bydlících v okolí. Zjištění
blikajících světel je pro údržbu nesnadné.
Svoje připomínky nahlaste v prodejně,
nebo v úředních hodinách na obecním
úřadě.

