Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinka 18.12.2006

Přítomni: ing. Josef Modráček……………………………………………………..
Vladimír Cepl…………………………………………………………….
Miloslav Cepl …………………………………………………………..
Soňa Vohnická ………………………………………………………….
Petr Horych ……………………………………………………………..
Jiří Lorenc ……………………………………………………………….
Martin Kroupa …………………………………………………………..
Omluveni:
Neomluveni:

Program jednání:
1.Výsledky hospodaření obce ze období leden až listopad 2006
2. Výsledky hospodaření prodejny za období leden až listopad 2006
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočtový výhled
5. Projednání rozpočtu obce Leštinka na rok 2007
6. Cena vody pro rok 2007
7. Vyhláška o poplatku za komunální odpad 2007
8. Výsledek kontroly hospodaření z PK provedené dne 12.12.2006
9. Nabídka na odkoupení pozemků paní Krejčové v k.ú. V. Kostelec
10. Různé: Výsledky chemického rozboru pitné vody
Informace o setkání starostů na děkanství ve Skutči
Mikroregion Ležáky
ČMPŠ
Inventura 2006
Czech Trade s.r.o.
Policie ČR

1. Schválen program jednání – 7+
2. Stanovena cena vodného pro rok 2007 na Kč 31,-/m3 vody – 7+
3. Rozhodnuto v jarních měsících vyvolat jednání kvůli vodě- ztratné, eventuelně nové
studně – 7+
4. Seznámení s hospodářským výsledkem k 30.11.2006 obce – schváleno 7+
5. Seznámení s hospodářským výsledkem k 30.11.2006 prodejny – schváleno 7+
6. Schváleny rozpočtové změny pro rok 2006 dle přílohy včetně přijatých dotací (200.000,na vyčištění nádrže, 50.000,- na Areál volnočasových aktivit II, 47.700,- na oboje volby),
a poskytnutých příspěvků ZUŠ Skuteč – 2400,-, Římskokatolické diecezi Vrbatův
Kostelec – 5000,-, družstvu fusbalu při ČMFS-1800,- - 7+
7. Schválen rozpočtový výhled pro roky 2006-2011dle přílohy – 7+
8. Schválen dodatek ke směrnici o účetnictví, schválen účtový rozvrh obce tak,jak je
používán v roce 2006.
9. Schválen rozpočet pro rok 2007 ve výši v tis. Kč 1,272,15 pro příjmy i výdaje s tím, že
výdaje na žáky a příspěvky Mikroregionu budou upraveny podle skutečné výše nákladů,
neboť obec bude mít tyto informace teprve počátkem roku 2007. – 7+
10. Schváleno navýšení odměn starosty, místostarosty a ostatních zastupitelů o 20%,
zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru s platností za odměny poskytnuté od 1.1.20077+
11. Schválena nová vyhláška č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad s platností pro rok
2007, poplatek stanoven na Kč 400,- - 7+
Schváleno prominutí poplatku za komunální odpad těmto dlužníkům: p. Gregor – 340,+375,- + 375,-Kč, p.Tomek – 2x 375,-Kč, p. Adámek – 375,-Kč. Tyto nedoplatky je
velice náročné vymoci a navíc se žádný z těchto občanů nezdržuje dlouhodobě na území
obce – viz čl. 4vyhlášky č. 1/2006, 2/2006 . –7+
12. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek předběžné kontroly hospodaření za rok 2006 –
7+
13. Zastupitelstvo zvážilo nabídku p. Krejčové na odprodej pozemků obci za cenu Kč 3,-/m2
a schválilo ji 7+, dále pak pověřuje starostu obce zajištěním smlouvy.
14. Starosta přednesl zprávu o kvalitě vody – vzata na vědomí 7+, odpočet 4 m3 z celkové
spotřeby vody z rok pro koncové spotřebitele – p.Stehno,p.Kinc Jiří a p.Štorek –7+
15. Schváleno vybudování hydrantu v břehu nad čekárnou autobusu v roce 2007 – 7+
16. Starosta podal zprávu o jednání na děkanství ve Skutči – na vědomí 7+
17. Schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Skuteč o kontrole měřením
rychlosti jízdy vozidel v obci, které bude zajišťovat Městská policie Skuteč – 7+
18. Schváleny předložené materiály k činnosti Mikroregionu Ležáky – 7+, dále schválena
výše příspěvku Mikroregionu Ležáky – 7+ a dále schválen souhlas se vstupem Města
Skutče do Mikroregionu Ležáky – 7+
19. Určena inventární komise pro rok 2006 ve složení:
p. Horych Petr – předseda komise
p.Pavlasová Ilona – člen
p. Vohnická Soňa – člen
p. Vrchlavská Věra – člen
p. Cepl Pavel – člen
p. Kropáček Ondřej - člen
19. Starosta seznámil přítomné s dopisem p. Brendla o černé skládce na pozemku firmy
Czech Trade s.r.o. – zastupitelstvo bere na vědomí, informace občanům ve zpravodaji o

zákazu skládky, dopis p. Brendlovi- obec není povinna uklízet skládku na soukromém
pozemku - 7+

V Leštince 23.12.2006
Zapsala: Věra Vrchlavská
Ověřovatelé: Pavel Cepl
Ondřej Kropáček

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinka ze dne 18.12.2006

Zastupitelstvo obce se usnáší:
1. v jarních měsících vyvolat jednání kvůli vodě- ztratné, eventuelně nové studně
2. podat informace občanům ve zpravodaji o zákazu skládky, dopis p. Brendlovi

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání
2. cenu vodného pro rok 2007 na Kč 31,-/m3 vody
3. hospodářský výsledek obce k 30.11.2006
4. hospodářský výsledek prodejny k 30.11.2006
5. rozpočtové změny pro rok 2006 dle přílohy včetně přijatých dotací (200.000,- na
vyčištění nádrže, 50.000,- na Areál volnočasových aktivit II, 47.700,- na oboje volby), a
poskytnutých příspěvků ZUŠ Skuteč – 2400,-, Římskokatolické diecezi Vrbatův Kostelec
– 5000,-, družstvu fusbalu při ČMFS-1800,6. rozpočtový výhled pro roky 2006-2011dle přílohy
7. dodatek ke směrnici o účetnictví, schválen účtový rozvrh obce tak,jak je používán v roce
2006.
8. rozpočet pro rok 2007 ve výši v tis. Kč 1.272,15 pro příjmy i výdaje
9. navýšení odměn starosty, místostarosty a ostatních zastupitelů o 20%, zaokrouhleno na
celé desetikoruny nahoru s platností za odměny poskytnuté od 1.1.2007
10. č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad s platností pro rok 2007, poplatek stanoven na
Kč 400,11. nabídku p. Krejčové na odprodej pozemků p.č.467/27 a p.č.522/8 v k.ú.Vrbatův Kostelec
obci Leštinka za cenu Kč 3,-/m2 a sepsání kupní smlouvy.
12. odpočet 4 m3 z celkové spotřeby vody z rok pro koncové spotřebitele – p.Stehno,p.Kinc
Jiří a p.Štorek
13. vybudování hydrantu v břehu nad čekárnou autobusu v roce 2007
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Skuteč o kontrole měřením rychlosti jízdy
vozidel v obci, které bude zajišťovat Městská policie Skuteč
15. předložené materiály k činnosti Mikroregionu Ležáky
16.výše příspěvku Mikroregionu Ležáky, souhlas se vstupem Města Skutče do Mikroregionu
Ležáky
17. inventární komise pro rok 2006 ve složení:
p. Horych Petr – předseda komise
p.Pavlasová Ilona – člen
p. Vohnická Soňa – člen
p. Vrchlavská Věra – člen
p. Cepl Pavel – člen
p. Kropáček Ondřej - člen

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. výsledek předběžné kontroly hospodaření za rok 2006
2. zprávu o kvalitě vody
3. zprávu o jednání na děkanství ve Skutči

4. dopis p. Brendla o černé skládce na pozemku firmy Czech Trade s.r.o.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. pověřuje starostu obce zajištěním smlouvy s p. Krejčovou

V Leštince 23.12.2006
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

