Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinka 19.3.2007

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

Program jednání:
1.Výsledky hospodaření obce a prodejny za období 01-02/2007
2. Rozpočet 2007- konečná verze
3. Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2006
4. Konečný výhled rozvažný a výsledek hospodaření obce za rok 2006
5. Studny, vypouštění odpadních vod- povolení
6. Mikroregion Ležáky-schválení rozpočtu
7. Vyhláška o poplatku za komunální odpad 2007-oprava
8. Různé

1. Schválen program jednání – 6+
2. Výsledek hospodaření obce za 01-02/2007- příjmy 228.619,37 Kč, výdaje 217.645,35Kč
a výsledek hospodaření obce za 01-02/2007 – výnosy 90.95,50 Kč, náklady 85153,- Kč
schválen 6+
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2006, bere tuto
na vědomí a zároveň ji schvaluje 6+. Dále 6+ schvaluje rozhodnutí k nápravným
opatřením :
a) doplnit inventuru za rok 2006 o daň z příjmu
b) přepracovat provedení inventury za rok 2007 dle požadavků uvedených ve zprávě
o kontrole hospodaření
c) doplnit do směrnice dodatek o vedení nehmotného investičního majetku do 7000,pořizovací ceny
d) vypracovat směrnici k přefakturaci mezd a energií a záloh na energie pro
prodejnu s tím, že mzdy budou přefakturovávány měsíčně, zálohy minimálně 1x
za 4 měsíce a vždy po vyúčtování energií s platností provádění zpětně od 1.1.2007
4. Zastupitelé schvalují 6+ konečný účet rozvažný za rok 2006 s výhradou, zároveň
schvalují 6+ výsledek hospodaření za rok 2006 dle předloženého rozboru.
5. Zastupitelé schvalují konečnou výši schváleného rozpočtu pro příjmy a výdaje na
1.270.750 ,- Kč.

6. Zastupitelstvo schvaluje nového správce rozpočtu, kterým bude p. Jiří Lorenc 6+
7. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mikroregionu Ležáky v předloženém znění 6+

8. Seznámení s průběhem jednání o protipovodňových opatřeních - schváleno 6+
9. Schváleno napojení stavby p. Jonáše na sítě obecní kanalizace, vodovodu a elektřiny – 6+

10. Zamítnut návrh na odkoupení dlažebních kostek v majetku obce p. Ceplem Miloslavem
6+
11. Starosta seznámil zastupitelstvo se zhoršením vztahů mezi obyvatelstvem- na vědomí 6+.

12. Pro areál volnočasového využití bude třeba dalších prací dle harmonogramu:
a) rozebrání zdí pobořené stodoly a odvoz kamene – provede za fakturaci p. Cepl
Vladimír 6+
b) rozebraný kámen odkoupí p. Vl. Cepl za cenu obvyklou 6+
c) vyrovnání terénu v areálu a vysázení tújí podél příjezdové cesty a kolem 6+
13. Zastupitelstvo schvaluje stavbu sušáku pro požární hadice za starou hasičskou zbrojnicí
6+

14. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti přes Mikroregion Ležáky ve věci požadavku na
doplnění vlakového spoje v nočních hodinách z Chrudimi do Prosetína 6+

15. Zastupitelstvo schvaluje doplnění dopravního značení v obci 6+ , p. Cepl Miloslav
pověřen zjištěním cen 6+
16. Zastupitelstvo pověřuje pokácením rizikových stromů na pozemku p. Novotné p.
Vladimíra Cepla za cenu Kč 6600,- přes dohodu o provedení práce 6+

17. Zastupitelstvo bere na vědomí provedenou opravu vodovodního řádu, která se povedla až
na 3. pokus 6+
18. Zastupitelstvo schvaluje zorganizování přátelského posezení k výročí založení SDH
Leštinka a zároveň i příspěvek na toto posezení,jeho výše bude upřesněna 6+

19. Zastupitelstvo schvaluje odměnu p. Petru Modráčkovi ve výši Kč 5000,- hrubého za
zhotovení internetových stránek obce a jejich aktualizaci včetně údržby 6+
20. Zastupitelstvo schvaluje opravu vyhlášky č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad pod
č. 1/2007

V Leštince 20.3.2007
Zapsala: Věra Vrchlavská
Ověřovatelé: Pavel Cepl
Ondřej Kropáček

Usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinka ze dne 18.12.2006

Zastupitelstvo obce se usnáší:
1. zamítnout návrh na odkoupení dlažebních kostek v majetku obce p. Ceplem Miloslavem
2. přijmout pro areál volnočasového využití harmonogram:
a. rozebrání zdí pobořené stodoly a odvoz kamene – provede za fakturaci p. Cepl
Vladimír
b. rozebraný kámen odkoupí p. Vl. Cepl za cenu obvyklou
c. vyrovnání terénu v areálu a vysázení tújí podél příjezdové cesty a kolem
3.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání
2. výsledek hospodaření obce za 01-02/2007, výsledek hospodaření obce za 01-02/2007
3. zprávu o kontrole hospodaření za rok
4. rozhodnutí k nápravným opatřením :
a. doplnit inventuru za rok 2006 o daň z příjmu
b. přepracovat provedení inventury za rok 2007 dle požadavků uvedených ve zprávě
o kontrole hospodaření
c. doplnit do směrnice dodatek o vedení nehmotného investičního majetku do 7000,pořizovací ceny
d. vypracovat směrnici k přefakturaci mezd a energií a záloh na energie pro
prodejnu s tím, že mzdy budou přefakturovávány měsíčně, zálohy minimálně 1x
za 4 měsíce a vždy po vyúčtování energií s platností provádění zpětně od 1.1.2007
5. konečný účet rozvažný za rok 2006 s výhradou
6. výsledek hospodaření za rok 2006
7. konečnou výši schváleného rozpočtu pro příjmy a výdaje na 1.270.750 ,- Kč.
8. nového správce rozpočtu, kterým bude p. Jiří Lorenc
9. schvaluje rozpočet Mikroregionu Ležáky v předloženém znění
10. souhlas s napojením stavby p. Jonáše na sítě obecní kanalizace, vodovodu a elektřiny
11. stavbu sušáku pro požární hadice za starou hasičskou zbrojnicí
12. podání žádosti přes Mikroregion Ležáky ve věci požadavku na doplnění vlakového spoje
v nočních hodinách z Chrudimi do Prosetína
13. doplnění dopravního značení v obci
14. zorganizování přátelského posezení k výročí založení SDH Leštinka a zároveň i
příspěvek na toto posezení,jeho výše bude upřesněna
15. odměnu p. Petru Modráčkovi ve výši Kč 5000,- hrubého za zhotovení internetových
stránek obce a jejich aktualizaci včetně údržby
16. opravu vyhlášky č. 2/2006 o poplatku za komunální odpad pod č. 1/2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. seznámení s průběhem jednání o protipovodňových opatřeních
2. zhoršení vztahů mezi obyvatelstvem
3. provedenou opravu vodovodního řádu, která se povedla až na 3. pokus

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. p. Cepla Miloslava zjištěním cen dopravního značení
2. pokácením rizikových stromů na pozemku p. Novotné p. Vladimíra Cepla za cenu Kč
6600,- přes dohodu o provedení práce

V Leštince 20.3.2007
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

