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Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2019
přejí zastupitelé obce Leštinka.
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Činnost zastupitelstva obce v roce 2018
Rok 2018 nebyl tak bohatý
z chodbičky úřadu. Dále byla toaleta
na velké investiční akce jako roky
obložena
a
osazena
novým
předchozí, ale i letos se podařilo
záchodem. Vznikl nám i nový sklad
některé věci zrealizovat. Finančně
pro archiválie. Součástí akce byla
nejnákladnější akcí byla další etapa
i výměna vchodových dveří úřadu.
opravy Kulturního domu č.p. 26, kde
Celá akce stála 72.431 Kč a dotace
jsme nechali opravit podkrovní
MAS činila 26.759 Kč. Jednalo
místnost nad výčepem. Jednalo se
se o první dotační titul od této
o zaizolování stěn a jejich zaklopení
organizace, tak uvidíme, jak se bude
sádrokartonem. Po celé podlaze
spolupráce dále vyvíjet. Myslím,
půdy byly osazeny OSB desky. Jen
že tuto investici nejvíc ocení
nad
výčepem
bylo
následně
zaměstnanci úřadu, případně členové
položeno lino. V místnosti jsou i dva
volební komise, kteří v budově tráví
radiátory, takže je využitelná
delší čas.
i v zimních měsících. Spíše
Z dotace Mikroregionu Ležáky kosmetickou úpravou bylo osazení
Skutečsko jsme zakoupili plechovou
zábradlí nad schodištěm, které
garáž o rozměrech 6x3 metrů, která
zvýšilo bezpečnost. Rekonstruována
je umístěna v areálu „Pospíšilova“.
byla i elektroinstalace na celé půdě.
Ta je osazena na betonové zámkové
Dále pak proběhlo nahrazení
dlažbě. Tím vznikl sklad, který
nevzhledných prken (nacpaných
můžou
používat
hasiči
pro
ve štítu) za plastové okno, které bude
zazimování techniky, případně obec
jistě i daleko lépe izolovat půdní
jako garáž pro přívěsný vozík
prostor. V současné době je možné
za auto nebo zimoviště dřevěných
budovu pronajímat i s noclehem.
lavic z areálu KD čp. 26.
Záměrem zastupitelů bylo upravit
Asi
nejmenší,
ale
jistě
budovu tak, aby bylo možné
prospěšnou dotací, byl příspěvek
oslovovat například cykloturisty
Pardubického kraje na zakoupení
pro krátkodobé pronájmy spojené
motorové pily včetně příslušenství.
s
přespáním.
Celkové
proKdy pořizovací náklady činily
investované náklady na tuto akci
15.000 Kč. Díky této dotaci se již
v roce 2018 činily 283.000 Kč,
podařilo vybavit jednotku velkým
z toho dotace od Pardubického kraje
množstvím techniky. Jen pro
byla 170.000 Kč.
připomenutí - jednalo se o plovoucí
Velkým počinem byla dlouho
čerpadlo, elektrocentrálu a v neodkládaná oprava toalet v budově
poslední řadě o 9místné výjezdové
obecního úřadu. Na tuto akci jsme
vozidlo značky Ford Tranzit.
dostali dotaci od MAS – Místní
akční skupiny. Byla kompletně
opravena voda a odpady. Původní
vstupní dveře na WC a na skládku
byly zazděny a nově je zřízený vstup
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Volby do Zastupitelstva obce Leštinky 2018
V pátek a sobotu 5. a 6. října se v celé České republice uskutečnily volby
do zastupitelstev obcí. O přízeň voličů se v naší obci ucházelo celkem
11 kandidátů. Volební účast v Leštince překonala celorepublikový průměr, který
činil 47,34%. Touto cestou bych chtěl všem bývalým zastupitelům, kteří
se rozhodli již dále nepokračovat, poděkovat za jejich dlouholetou práci
pro obec. Patří jim za to velký dík. Zároveň bych chtěl pogratulovat novým
zastupitelům k jejich zvolení a popřát jim hodně chutě a elánu do práce.
Současně děkuji i těm, kteří do zastupitelstva obce kandidovali, ale neprošli
sítem, za to že se voleb zúčastnili a pomohli vytvořit konkurenční prostředí, kde
byla možnost výběru.

KANDIDÁT

Jan Žejdlík
29
5,05
7 Jana Šiklová
David Laštůvka
56
9,76
8 Miloš Novotný
Martin Modráček
45
7,84
9 Jiří Andrle
10 Andrea Málková
Lukáš Novotný
66 11,50
Luboš Kropáček
75 13,07
11 Jiří Ročeň
Jiří Lorenc
66 11,50
POČET VYDANÉ VOLEBNÍ ODEVZDANÉ
VOLIČŮ OBÁLKY ÚČAST
OBÁLKY
127
92
72,44
91

HLASY

%

ČÍSLO

HLASY

ČÍSLO
1
2
3
4
5
6

KANDIDÁT

31
64
59
27
56

%
5,40
11,15
10,28
4,70
9,76

Současně s volbami do zastupitelstev obcí se v našem okrsku konaly i volby
do 1/3 Senátu ČR. Dosavadní senátor Jan Veleba se rozhodl již neobhajovat svůj
post. Vybíralo se mezi 14 kandidáty, kdy se do druhého kola probojovali
Mgr. Herman Daniel a Mgr. Tecl Jan MBA. I přes vítězství D. Hermana
v prvním kole získal mandát J. Tecl a to celkem přesvědčivě. Velkou bolestí
senátních voleb je jejich slabá účast. Jinak tomu nebylo ani v letošním roce.
Leštinka ani v jednom kole nepřekročila průměr, který byl v našem obvodu. Asi
ani jeden z postupujících voliče u nás neoslovil, protože oba skončili v poli
poražených. Takže zástupcem obce Leštinka v Senátu ČR bude následujících 6
let Mgr. Tecl Jan MBA., který je dlouholetým starostou města Havlíčkův Brod.
KANDIDÁT
D. Herman
J. Tecl
Volební obvod
Leštinka

LEŠTINKA
VOLEBNÍ OBVOD
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
6
5
7586
7591
0
7
7740
13435
VOLEBNÍ ÚČAST v %
46,93%
18,62%
40,16% 9,45%
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Plán akcí na rok 2019
Zastupitelé obce na svém
zasedání
17.12.2018
schválili
rozpočet obce na rok 2019. Kromě
běžných
výdajových
položek
na provoz obce byl schválen i plán
investičních akcí pro rok 2019.
Největší pozornost chceme věnovat
opravě komunikací, kde jsme
zažádali o dotaci na Pardubický kraj.
Z našeho
rozpočtu
počítáme
s částkou 200.000 Kč.
V
roce 2019 plánujeme
vybudovat veřejné osvětlení v nové
ulici k domům čp. 65 a 68.
Zastupitelé s touto akcí počítali již
v roce 2017, kdy při pokládce
asfaltového povrchu a s tím
spojenými zemními pracemi nechali
zakopat napájecí kabely pro VO.
Letos bychom tedy měli jen osadit
lampy. Toto osvětlení plánujeme
řešit tak, aby se nechalo případně
otočit směrem na parket a využít při
kulturních akcích.
Po dobré zkušenosti s MAS
Skutečsko,
Košumbersko,
Chrastecko jsme v letošním roce
požádali o další dotaci z programu
„Malý Leader“. Tentokrát bychom
rádi využili prostředky na opravu
hasičské zbrojnice, kde by se měla
opravit elektroinstalace, upravit
vstup do zbrojnice a udělat zázemí
pro výjezdovou jednotku. Žádost
byla podána na částku 106.000 Kč,
kdy požadovaná dotace by měla činit
70.000 Kč. Podle rozsahu prací
se bude nejspíš jednat o projekt,
který
bude
nutné
realizovat
po etapách. V plánu totiž je výměna
starých luxferových oken, oprava
podlahy a v neposlední řadě

i výměna starých vrat za nová
sekční.
Další dotací je podpora v rámci
Mikroregionu
Skutečsko-Ležáky.
V letošním roce žádáme o úpravy
prostranství. Jedná se o vybudování
zpevněných ploch pod kontejnery
na separovaný odpad.
V roce 2018 jsme oslovili
Povodí řeky Labe, které je správcem
Žejbra, zda by bylo možné řešit
neutěšený stav této říčky. Ústně nám
byla přislíbena spíše materiální
pomoc při drobných opravách toku.
Chtěli bychom této nabídky využít
a v příštím roce se pokusit opravit
nevzhledné zábradlí na horní nádrži.
Ať už by se jednalo o nátěr nebo
o vyspravení zohýbaného a místy
uhnilého zábradlí. Opravu zábradlí
na dolní nádrži bychom rádi řešili
z případných rezerv rozpočtu.
Další žádostí, kterou plánujeme
podat, je dotace z Pardubického
kraje na opravu staré hasičské
zbrojnice. Zde bychom chtěli opravit
střechu a zvoničku takovým
způsobem,
aby
do
objektu
nezatékalo. Zároveň jsme v loňském
roce oslovili firmu, která se zabývá
opravou a instalací zvonů s tím, aby
nám připravila cenovou nabídku
na opravu našeho zvonu. Jednalo by
se o drobné úpravy v nosné části
zvonu a instalaci elektrického
automatického ovládání. Žádost
chceme pojmout jako případné
prodloužení „Žulové stezky“, která
vede Horkami, a chtěli bychom zde
umístit malou výstavku o historii
obce,
kamenoprůmyslu
nebo
historii místního SDH.
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VODNÉ A KOMUNÁLNÍ ODPAD
Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce bylo nutné řešit i poplatky
za vodné a svoz komunálního odpadu. Bohužel v obou případech jsme pouze
rukojmími velkých společností, které nám diktují ceny, a nám nezbývá než na
obě komodity doplácet. Ani v jednom případě obec netvoří zisk
a prodělává.
Vodné: nákupní cena vody od VaK Cr byla v roce 2018 - 34,625 Kč/m3. Jelikož
jsme vlastníci vodovodního řádu, musíme se o něj i náležitě starat. Aby
se předešlo únikům, máme v obci správce, provádíme drobné opravy a současně
jsme hygienou kontrolováni za vzorkování pitné, ale i odpadní vody. Protože
nemáme ČOV, musíme splňovat určené limity znečištění a proto se vzorkuje 4x
ročně. Pitná voda, ač jsme pouze pře-prodejci, se také vzorkuje. V loňském roce
byly náklady na vzorkování 37.411 Kč. Toto všechno se započítává do ceny
vody. Takže po započtení všech nákladů byla skutečná cena vody v roce 2018
54,56 Kč/m3. Pro rok 2019 nám dodavatel zdražil vodu o další 4 Kč. Proto
i zastupitelé na svém zasedání schválili navýšení ceny vodného na 48 Kč/m3.
Vodné přijaté
Náklady
Správce –DPP
Drobné opravy
Vodné hrazené
Služby
Rozbor pitné vody
Rozbor odpadní vody
CELKEM
Skutečná cena vody

162.448,-Kč 3692 x 44,-

3726m3

16.700,- Kč
3.069,- Kč
129.013,-Kč 3726 x 34,625
17.091,- Kč
21.747,- Kč
15.664,- Kč
203.284,- Kč 203284 / 3726
54,56 Kč/m3

** rozdíl mezi vybraným a hrazeným množstvím vody je z důvodu ztrát na trase

Komunální odpad:
Důvodem zvýšení platby za komunální odpad jsou neustále se zvyšující náklady
na likvidaci komunálního a velkoobjemového odpadu. Naopak, ač se v Leštince
třídí separovaný odpad celkem slušně, je výkupní cena stále nižší. Z toho
důvodu je reálná cena na osobu pro tento rok 660 Kč/os. Zastupitelé se rozhodli
část těchto nákladů stále ještě dotovat, ale stanovili cenu na 600,- Kč/os.
Příjem za třídění odpadu
22.723 Kč
Náklady
Platby za likvidaci komunálního odpadu a VONO
Opravy a udržování
Celkové náklady

118.375 Kč
18.400 Kč
136.775 Kč

Náklady po odečtení příjmů
Počet odběrných míst / počet obyvatel + rekreační objekty/
Náklady na 1 odběrné místo /zaokrouhleno/

114.052 Kč
178
641Kč

** Údaje z roku 2017 **
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ROZPOČET OBCE LEŠTINKA PRO ROK 2019
Příjmy
V tisících Kč
Daň z příjmu placená plátci
1111
446,7
Daně
Daň z příjmu placená poplatníky
1112
10,7
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou
1113
32
Daň z příjmu právnických osob
1121
350
Daň z přidané hodnoty
1211
860,1
Popl. za prov. sys. likv. kom. odpadu
1340
89
Poplatek
ze
psů
1341
3
Správní poplatky
1361
1
Daň z nemovitých věcí
1511
125
Celkem
Mezisoučet
1917,5
Dotace na provoz
4112
60,9
Dotace
Úhrada z dobývacího prostoru
2119 2343
49
Celkem
Mezisoučet
109,9
Převody z hospodářské činnosti
25
Nedaňové 2141_2324
Vodné
2310_2111
150
Dobrovolné vstupné – knihovna
3314_2111
1
Nájemné
3212_2132
83
Příjmy z prodeje pozemků
3639_3111
250
Příjmy za třídění komunálního odpadu
3725_2111
25
Úroky
6310_2141
0,1
Celkem
Mezisoučet
534,1
Příjmy obce celkem
2561,5

Výdaje

V tisících Kč

Paragraf
2310 xxxx
2212 xxxx
2310 xxxx
2321 xxxx
3314 xxxx
3392 xxxx
3399 xxxx
3412 xxxx
3512 xxxx
3612 xxxx
3631 xxxx
3639 xxxx
3725 xxxx
4351 xxxx
5311 xxxx
5512 xxxx
6112 xxxx
6171 xxxx
6310 xxxx

Výdaje obce celkem

Prodejna
Silnice
Pitná voda
Odpadní vody
Knihovna
Kulturní dům
SPOZ
Areál volnočasových aktivit
Stomatologická péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální rozvoj
Sběr a svoz komunálního odpadu
Os. Asistence, peč. služba
Bezpečnost a pořádek
PO - dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Výdaje z finančních operací

90
210
250
24
28
60
20
10
1,5
10
100
650
150
3,5
1,5
40
370
498
45
2561,5

