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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2018
přejí zastupitelé obce Leštinka.
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Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka
Jak již asi všichni vědí,
společnost
SKANSKA
a.s.
zažádala na konci roku 2015
o prodloužení dotěžení zásob
v kamenolomu Zárubka o dalších
40 let. Stávající povolení mělo být
platné do roku 2025. Obec
Leštinka dostala dokumentaci EIA
k posouzení a k připomínkování.
Jelikož se jedná o zásadní
dokument, který svojí složitostí
přesahuje naše možnosti, rozhodli
se zastupitelé obce o objednání
právní analýzy u advokátní
kanceláře Dohnal-Bernard. Na
jejím základě se zastupitelé
usnesli, že vydají zamítavé
stanovisko.

Pardubický kraj svolal v únoru
2017 do KD Skuteč veřejné
projednání záměru, kterého se
zúčastnila společnost Skanska,
autor dokumentace EIA Ing.
Žídková a veřejnost. Debata byla
bouřlivá a trvala přes 5 hodin.
Naše připomínky měly asi váhu,
protože Pardubický kraj vydal
nesouhlasné
stanovisko.
To
znamená, že tzv. „první bitvu“
jsme vyhráli, jestli se podaří
vyhrát i celou „válku“, ukáže až
čas. Samozřejmě o dalších
postupech a jednáních Vás
budeme průběžně informovat.

Volby do Poslanecké sněmovny ČR
V pátek a sobotu 19. a 20. října se v celé České republice uskutečnily
volby do Poslanecké sněmovny ČR. O přízeň voličů se v naší obci
ucházelo celkem 30 politických stran nebo hnutí. Volební účast v Leštince
překonala celorepublikový průměr, který činil 60,84%.
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Zasíťování pozemků „Dolce II“
Největší
investiční
akcí
v Leštince za poslední léta je
zasíťování stavebních pozemků,
které jsou v územním plánu
určeny pro zástavbu. Tato akce
byla plánována již na rok 2016,
ale zdržení s
projektovou
dokumentací a povinné lhůty při
získávání stavebního povolení nás
donutily posunout tuto akci až
na letošek. Jedinou, ale zato
významnou výhodou z tohoto
prodlení bylo získání výhodnější
úrokové
sazby
u
úvěrové
smlouvy. V roce 2016 byla

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KVIS Pardubice
Instav Hlinsko
M – Silnice a.s.
PP Group s.r.o.
Agrostav Pardubice a.s.
Bauset a.s.

nabídka České spořitelny 1,21%,
aby nabídka pro rok 2017 činila
1,01% při fixaci na 16 let.
V
dubnu
jsme
vyzvali
6
stavebních
firem,
aby
se zúčastnily výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací.
Oslovili jsme společnosti Bauset
CZ, Instav Hlinsko, KVIS
Pardubice, PP Group, M Silnice,
Agrostav Pardubice, jediným
a hlavním kritériem byla cena.
S tímto se nejlépe popasovala
společnost KVIS Pardubice a.s.

Cena bez DPH CENA vč. DPH
2.972.147,- Kč
3.596.298,- Kč
2.996.368,- Kč
3.625.605,- Kč
3.040.420,- Kč
3.678.908,- Kč
3.107.319,- Kč
3.759.856,- Kč
3.310.282,- Kč
4.005.441,- Kč
3.324.156,- Kč
4.022.229,- Kč

Samotné práce začaly až
v průběhu července, ale termín
dodání, který byl stanoven na
31.10.2017, se dodavateli podařilo
dodržet. V průběhu realizace se
nevyskytly žádné vážnější chyby,
které by celou akci nějakým
způsobem ohrozily. Naštěstí se
nenarazilo
ani
na
skálu.
V současné době se již řeší pouze
kolaudace.
Zastupitelé
obce
plánují pro rok 2018 prodat

stavební
parcely
možným
zájemcům. Prodejní cena byla
stanovena
na
160,-Kč/m2.
Doufáme, že se nám podaří
naplnit náš záměr a to je
přitáhnout do naší obce mladé
rodiny, které budou mít snahu
stavět co nejdříve. Závěrem také
patří poděkování panu Čestmíru
Novotnému st. za jeho spolupráci
na pozici stavebního dozoru.
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Opravy domu č.p. 28
Jak
jsme
Vás
již
informovali, podařilo se nám
získat dotaci 600.000,- Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj.
Naše spoluúčast činila 150.000,Kč. Jednalo se o další odměnu za
naše umístění v soutěži Vesnice
roku 2016.
Rozhodli jsme se, že za tyto
peníze upravíme vzhled domu
č.p. 28. V poptávkovém řízení
byla vybrána firma JLK Stavby
s.r.o. Předmětem dodávky bylo
otlučení
původní
fasády
a nahrazení novou štukovou
omítkou. Stará dřevěná okna byla
vyměněna za plastová. Nová jsou
i vrata ze strany od návsi. Stodola
tak bude již druhým rokem
využívána pro sklad zimní údržby.
Drobnou úpravou je i nová
elektroinstalace ve stodole - jedná
se sice jen o rozvaděč se
zásuvkami a 2 zářivky, ale i to
zvedne
úroveň
obecního
technického zázemí.
V průběhu realizace se
vyskytl problém s komínem, který
byl v havarijním stavu, a místo
zamýšlené opravy „pouze nad
střechou“ se musel kompletně
zbourat a postavit nový.

Asi největší proměnou byla
úprava bývalého chléva na sklad
zahradní techniky, kdy se zbořil
starý
suchý
záchod
a osadila se nová vrata. Původní
povalová stájová podlaha se
vybrala až do hloubky 50cm
a místo ní se navezl hrubý štěrk
a podkladní beton. Následně se
všechny stěny včetně podlahy
zaizolovaly a příčky obezdily
příčkovkami. Povrchové úpravy
jsou
štuk
na
stěnách
a keramická dlažba na podlaze.
Tato
investiční
akce
nám
v budoucnu
pomůže
vyřešit
prostor kapličky. Ta by se měla
kompletně přestěhovat právě sem
a vznikne zde sklad zahradní
techniky.
Pro
kapličku
se
pokusíme vymyslet důstojnější
využití, než bylo toto.
Závěrem lze říci, že se
podařilo vyřešit technické zázemí
obce, které můžeme využívat ať
už pro naši potřebu nebo pro
potřeby
například
hasičů.
Současně se podařilo opravit
i nájemní byt, který nám přináší
příjmy do obecního rozpočtu.
.
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Plán akcí na rok 2018
Zastupitelé obce na svém
částkou na její opravu. Bude se však
zasedání
18.12.2017
schválili
jednat jen o lokální opravy, protože
rozpočet obce na rok 2018. Mezi
stále není jasné, jak bude případně
investiční akce byla schválena
řešena kanalizace v obci.
úprava Obecního úřadu, kde by se
Další důležitou akcí k řešení
mělo jednat o zazdění dvou dveří.
v příštím roce bude „Pasportizace
Tím by nám vznikl nový skládek
kanalizačních výustí“. Důvodem je
(jako tzv. Archiv) a úpravou by měla
prodloužení vypouštění odpadních
projít i toaleta, která je v dost
vod do vod povrchových a obec jako
žalostném
stavu.
Z
důvodu
provozovatel kanalizačního řádu
promrzání chceme obě místnosti
musí mít přehled o všech výustích
zpřístupnit z chodbičky úřadu. Tato
v obci. Bez tohoto není možné
akce by měla být částečně hrazena
postupovat
dál
při
řešení
z dotace Místní akční skupiny. Jedná
odkanalizování obce. Musíme mít
se o první žádost, kdy žádáme u této
přesné podklady, aby bylo možné
organizace.
toto řešit. Myslíme si, že řešení
Pro příští rok jsme zažádali
odkanalizování
obce
centrální
z Programu obnovy venkova o další
čistírnou odpadních vod je pro nás
etapu úpravy Kulturního domu č.p
ekonomicky nerealizovatelné. Dle
26. Tentokrát chceme pokračovat
předchozích jednání s projektantem
v úpravě podkroví. Tam chceme
by se realizační částka pohybovala
vybudovat místnost, která by byla
na úrovni 30.000.000,- Kč. Naší
využitelná pro přespávání. Tím by se
představou
je řešení formou
ještě zvýšila využitelnost tohoto
lokálního dočisťování tzv. 4
objektu. V dalších plánech je
komorou, nebo pomocí sdruženého
i vybudování sociálního zařízení
čištění
např.
4
nemovitosti
a větší společenské místnosti.
dohromady. Problém je v tom, že se
Z Mikroregionu Ležáky-Skutečsko
dosud neví, jak tyto početně malé
jsme zažádali o úpravy prostranství
lokality, jako je Leštinka, řešit.
před domem č.p. 26.
Odbor životního prostředí PK po nás
Jak bylo zmíněno v předešlém
požaduje „nějaké“ kroky ke zlepšení
článku, při uvolnění prostoru
situace, ale i ten nám není schopen
v kapličce vznikne zajímavý prostor,
dát jasné stanovisko, případně
který by měl být využit pro
doporučení co dělat. Proto stále
prezentaci obce. V plánu je výstava
zůstává v platnosti řešení dle
ke 100letům od vzniku ČSR,
strategického plánu Ministerstva
případně stálá výstava o historii obce
životního prostředí vést kanalizaci
nebo prezentace činnosti Dětského
na Skutíčko, kde bychom se měli
klubu a SDH.
připojit na kanalizaci v majetku
Zastupitelé si jsou vědomi
MěÚ Skuteč. Chtěl bych Vás proto
špatného stavu místní komunikace,
požádat o vstřícnost a spolupráci při
proto se v rozpočtu počítá s vyšší
řešení tohoto problému.
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Datum

Leden 2018

1.1.
6.1.
7.1.
13.1.
14.1.
20.1.
21.1.
27.1.
28.1.
3.2.
4.2.
10.2.
11.2.
17.2.
18.2.
24.2.
25.2.

Únor 2018

Den
Pondělí
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
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Rozpis pohotovostních služeb stomatologů
Leden _ Únor 2018
Jméno lékaře
Místo pohotovostní služby
MUDr. Konývková Hlinsko
Nádražní
548 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
MUDr. Dvořáčková Hlinsko
Husova
64
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Bačkovský Hlinsko
Družstevní 1401
MUDr. Mrkvička
Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvička
Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Cimburek
Skuteč
Tyršova
386
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 Zdr. středisko
MUDr. Pecháček
Miřetice
31 Zdr. středisko
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
MUDr. Janovský
Hlinsko
Wilsonova
590
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko
MUDr. Mrkvičková Proseč
Zahradní
240 Zdr. středisko

V sobotu 13.1.2018 se koná výroční
schůze SDH Leštinka od 18:00 hod.
v Kulturním domě č.p. 26

VODNÉ

KALENDÁŘ PLATEB OBCE LEŠTINKA PRO ROK 2018
TERMÍN od-do
ČÁSTKA

Vyúčtování II. pololetí 2017

15.1.18 - 26.2.18

44,-Kč/m3

Splatný

2.1.18 - 30.4.18

550,-/osoba, objekt

Poplatek za psa 2018
Splatný

2.1.18 - 26.2.18

Poplatek za komunální odpad 2018

70,- /1 pes - každý další 100,-

Platba půjček za kotle
Platba dle rozpisu

2.1.18 - 2.7.18

dle smlouvy

