Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 14.1.2008

Zastupitelstvo obce se usnáší: Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s p. Lubošem Boržíkem na odprodej části
pozemku p.č.798/1 v k.ú.Leštinka v ceně Kč 50,- za m2, podle které p. Boržík složí
na účet obce zálohu ve výši Kč 100.000,-.
2. vybudování přístupové cesty k par. 798/1 v k.ú. Leštinka s povrchem tvořeným
drceným kamenivem . P. Boržík se na nákladech bude podílet 25 %
3. k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ a.s., Hradec Králové pro zasíťování
parcely 798/1 v k.ú. Leštinka, a k zaslání zálohy ve výši Kč 50.000,4. sepsání smlouvy s firmou ing. Libor Hůlka a ing. Jiří Bakeš na zpracování projektu
„Dům pro bezbariérové bydlení“ ve výši Kč 25.000,- + DPH
5. Rozpočtové opatření na přijatou dotaci ve výši Kč 685,-

Zastupitelstvo obce zamítá: -

Zastupitelstvo obce pověřuje: Starostu obce k sepsání smlouvy o smlouvě budoucí s p. Lubošem Boržíkem
Starostu obce k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ a.s., Hradec Králové
Starostu obce k sepsání smlouvy s firmou ing. Libor Hůlka a ing. Jiří Bakeš

V Leštince 14.1.2008
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 17.3.2008

Zastupitelstvo obce se usnáší:
1. příjmout nápravná opatření ke kontrole hospodaření: kontrola okruhů účetnictví, změna
způsobu účtování přefakturovávaných nákladů obce prodejně dle směrnice
2. zadat zpracování projektu pro bezbariérové bydlení se zálohou Kč 11.900,3. odprodej části parcely 798/1 p Boržíkovi –zveřejněno na úřední desce 15.8.2007-15.9.2007
–prozatím složena záloha ve výši Kč 100.000,- na účet obce do zaměření pozemku a jeho
rozparcelování tak, aby vznikly 3 parcely
4. nereagovat na nabídku firmy Holcim a.s. ve věci otvírání nových lomů
5. upozornit firmu SATÉ ČECHY s.r.o. na zákaz projíždění obcí pro těžká nákladní vozidla
z důvodu nedostatečnosti obecní komunikace
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program veřejného zasedání zastupitelstva
2. hospodaření obce a prodejny 01-02/2008
3. příspěvek ve výši Kč 1138,- SMS ČR
4. celoroční hospodaření obce za rok 2007 s výhradami, na základě nichž přijímá opatření
k nápravě zjištěných nedostatků
5. výsledek hospodaření prodejny bude přeúčtován na účet „Nerozdělený zisk či ztráta
minulých období
6. konečná částka schváleného rozpočtu pro rok 2008 ve výši Kč 1.378.500,- pro příjmy
i výdaje
7. příspěvek Mikroregionu Ležáky pro rok 2008
návrh rozpočtu Mikroregionu pro 2008
8. příspěvek JSDH Leštinka ve výši 3000,-, Unii rodičů Prosetín ve výši Kč 500,Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zpráva Mikroregionu za rok 2007
2. výsledkem kontroly na OSSZ
3. OBÚ Trutnov dává na vědomí rozšíření vydobývaného území

Zastupitelstvo obce zamítá: -

Zastupitelstvo obce pověřuje: V Leštince 17.3.2008
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 23.6.2008

Zastupitelstvo obce se usnáší:
1) přijmout tato opatření:
a) provoz prodejny je ve své podstatě službou veřejnosti a bude zachován
b) vedoucí prodejny bude s platností od 1.7.2008 odejmuta fixní prémie ve výši
Kč 1000,- pro dlouhodobý nepříznivý hospodářský výsledek
c) obec bude z rozpočtu hradit sociální a zdravotní pojištění za organizaci, a toto
se nebude přefakturovávat k úhradě prodejně
d) náklady, které se budou přefakturovávat: zálohy a vyúčtování spotřeby
elektřiny, plynu, hrubá mzda vedoucí prodejny- zpracovat dodatek ke směrnici
2) ponechat svítit veřejné osvětlení celou noc
3) přijmout cenou nabídku na opravu střechy na prodejně ve výši 58.429,- Kč
4) zamítnout žádost p. Žemličky o odprodej parcely 962/7 v k.ú. Leštinka
nabídnout p. Žemličkovi užívání za nezbytně nutnou údržbu pozemku
5) zaslat žádost ing. Hejdukovi a ing. Macelovi na Krajský úřad Pardubice o pomoc při
získání prostředků na protipovodňová opatření
6) na základě zápisu stavební komise bude rozšíření veřejného osvětlení převedeno do
staveb,
na základě zápisu stavební komise bude rozšíření příkopu čp. 5 – žlaby převeden do
staveb
projekt na plynovou dokumentaci bude převeden k 31.12.2008 do podrozvahové
evidence
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) program zasedání
2) příspěvek na stomatologickou péči 728,- Kč, Farní charitě Skuteč 4000,Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) výsledek hospodaření obce za období 01-05/2008
2) dne 26.6.2008 byly obci Leštinka v Praze předány obecní symboly- prapor a erb.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1) starostu sepsáním kupní smlouvy na parcelu č. 792/5 v k.ú. Leštinka za kupní cenu
Kč 50,-/m2 s manželi Ivanou a Lubošem Boržíkovými
V Leštince 23.6.2008
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

Usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 29.9.2008

Zastupitelstvo obce se usnáší: Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové změny v předloženém znění
2. hospodářský výsledek obce i prodejny
3. zastupitelstvo schválilo směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad od
1.10.2008
4. odměny zastupitelů zůstávají nezměněny
5. zadání zpracování územního plánu obce, udělat výběrové řízení a požádat o dotaci na
projekt
6. žádost o odprodej pozemku č. 792/2, 792/3 v k.ú. Leštinka p. Kusé, p.Javorskému –
předběžný souhlas, je nutné zveřejnit
7. žádost o dotaci z POV – zažádat o dotaci na „Kulturní dům čp. 26-II.etapa“ v celkové
výši akce Kč 250.000,8. dokoupení dalších pozemků z pozůstalosti p. Pospíšila pro rozvoj výstavby rodinných
domů v obci
9. poskytování příspěvků seniorům ve starobním důchodu, na 1 oběd příspěvek 12,- Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu o předběžné dohlídce na hospodaření obce 2008
2. zavkladování kupní smlouvy s manželi Boržíkovi
3. s předběžné vyúčtování investiční akce „Kulturní dům čp.26 – I. etapa“
4. nutnost změny vyhlášky o poplatku za psa , kde je logická chyba
Zastupitelstvo pověřuje
1. starostu o zjištění možnosti získání dotace na bezbariérový domek
2. starostu jednáním o možnosti prodat nebo pronajmout obecní vodovod VaK a.s
Chrudim
3. starostu zastupováním obce při jednáních ve věcech územního plánu pro obec
Leštinka
V Leštince 29.9.2008
Starosta obce: ing. Josef Modráček
Místostarosta: Vladimír Cepl

Usnesení
veřejného zasedání zastupitelstva obce Leštinky ze dne 22.12.2008
Zastupitelstvo obce se usnáší:
1. V březnu 2009 upravit schválený rozpočet o příspěvky na žáky dle skutečných údajů
v příjmové i výdajové části
2. Uzavřít novou smlouvu s ČMŠP Mokrá o výpomoci obci
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové změny v předloženém znění
2. Hospodářský výsledek obce i prodejny do 30.11.2009
3. Rozpočet pro rok 2009 v celkové výši Kč 1.495.800,- pro příjmy i výdaje
4. Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové části materiálu „ Návrh
rozpočtu“
5. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v rozsahu do výše 20.000,- Kč , jsou-li vyvolaná organizačními změnami na
obci, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
/nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů.
6. Vyhlášku o poplatku za komunální odpad 2009. Výše poplatku byla stanovena na Kč
500,- na osobu a objekt
7. Vyhlášku o poplatku za psa 2009
8. Návrh rozpočtu na rok 2009 pro Mikroregion Ležáky ve výši příjmů 49.870,- a dále
výši členských příspěvků 645,- Kč
9. Cena vodného pro rok 2009 –Kč 39,-/m2.
10. Odprodej pozemku č. 792/2, 792/3 v k.ú. Leštinka p. Kusé, p.Javorskému – cena Kč
50,-/m2
11. Zřízení CzechPointu na obci včetně žádosti o dotaci a Podmínek Rozhodnutí o
poskytnutí dotace na realizaci projektu.
12. Poskytnutí příspěvků TJ Lokomotiva Leštinka v.o.v ve výši Kč 3000,- za
rok 2008 a ve výši Kč 3000,- pro rok 2009
14. Inventurní komisi ve složení : Petr Horych - předseda, Věra Vrchlavská, Eva
Chmelíková, Soňa Vohnická a pro materiál JSDH p. Jiří Ročeň
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o jednání na „Mikroregionu Ležáky“,
2. Zprávu o zavkladování kupní smlouvy s manželi Brožíkovi
3. Předběžné vyúčtování investiční akce „Kulturní dům čp.26 – I. etapa“
Zastupitelstvo pověřuje:
1. Pana starostu o zjištění možnosti získání dotace na bezbariérový domek
2. Pana starostu jednáním o možnosti prodat nebo pronajmout obecní vodovod Vaku –
z důvodů vysoké ceny vody
V Leštince 27.12.2008
Starosta obce ing. Josef Modráček
Místostarosta obce Vladimír Cepl

