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Cena vodného pro rok 2013
Zkraje letošního roku se účetní obce, paní
Vrchlavská zúčastnila školení týkajícího se
určení ceny vodného pro rok 2013. Z něho
vyplynulo, že cena vodného se v letošním roce
bude počítat podle jiného vzorce. Záměrem
vlády v příštích letech je, aby si na nový
vodovod obec naspořila z vlastních zdrojů. Při
výpočtu ceny vody se vychází z vyhlášky č.
120/2011 z 29.4.2011, výměru Ministerstva
financí č. 03/2012, kterým se mění seznam
zboží s regulovanými cenami. Což znamená,
že k ceně vodného dosud tvořené pouze
poměrem nákladů obce a fakturované spotřeby
.
DRUH

Náklady
Cena za m3

Vodárenskou společností musí připočítat tzv.
roční odpis, což v našem případě dělá 10,02
Kč/m3. Proto byla zastupiteli obce stanovena
cena vodného pro rok 2013 na 42 Kč/m3.
Zároveň zastupitelé pověřili starostu obce, aby
zahájil jednání s příslušnými firmami, které se
zabývají úpravou vody tak, aby se nechal
obnovit odběr z obecních studní V případě, že
by někdo potřeboval výpočet ceny ještě
dovysvětlit, jsme mu v úředních hodinách
k dispozici.

Kč
130 648,22 255,1 184,48 536,-

Cena za m3
Vodné
26,96
Mzdy
4,59
Oprava a údržba
0,24
Odpisy roční
10,02
41,81 Kč/m3
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

Koncem měsíce února, přišel na obecní
úřad dopis od vedoucí Oblastní charity
paní Blanky Vopařilové, která v něm
děkovala za pomoc při organizaci
Tříkrálové sbírky 2013. Ta nejenom
v Leštince proběhla 6 ledna 2013. V naší
obci se letos vybralo 4360 Kč. Celkově se
vykoledovalo 694 841,-Kč Na jednotlivé
projekty se do jejich organizace vrátí 65%
z celkové částky. V letošním roce mají
v plánu realizovat tři zásadní projekty.
První akcí má být pomoc Indii, kde by se
měla postavit vodárna v Nirmal Nagar,
investice má činit 22 582,-Kč. Dále
oblastní charita rekonstruuje dům,

který je v majetku charity. Zde je
v současné době zázemí pro pracovníky a
obchod. V podkroví plánují vytvořit tři
bytové jednotky, které budou složit
především matkám s dětmi v tíživé sociální
situaci. Výše investice je 354 064,- Kč.
V neposlední řadě chtějí použít 75 000,Kč na nákup nového vozidla se speciální
úpravou pro svoz klientů do ambulantních
služeb. Příjemným zjištěním je, že vybrané
částky v naší obci se rok od roku zvyšují,
při prvním koledování v roce 2009 se
vybralo 2706,- Kč, v letošním roce to již
bylo 4360,-Kč.
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Výstava obrazů
Dne 2.2.2013 proběhla v kulturním domě v
Leštince výstava obrazů Jiřiny Češíkové
doplněná o vazby ze suchých květů Heleny
Šarfánkové. Jednalo se o obrazy malované
technikou, které se říká intuitivní malba.
Krásně barevné obrazy vytvořily v jinak
prázdné místnosti úžasnou atmosféru. Paní
Češíková přítomným udělala přednášku o
tom co to intuitivní malba je, k čemu slouží
a čím nám může obohatit náš život,
případně pomoci v těžké životní situaci,
stejně jako jí před 10 lety. Bylo hezké vidět
děti které se přišly na výstavu podívat
spolu s rodiči , že se hned pustili do

malování , připravili jsme zázemí i pro
tvoření všech, kteří k tomu měli chuť
anebo našli odvahu to vyzkoušet. Současně
s výstavou proběhla i podpisová akce za
obnovu dětského hřiště. Celá výstava se
nesla v příjemné atmosféře, k pohodě
přispělo i připravené drobné občerstvení.
Díky za hojnou účast a poděkování patří
všem, kteří přispěli k tomu, aby se tato
výstava mohla uskutečnit. Protože se
přítomným tvorba paní Češíkové líbila,
domluvilo
se
uspořádání
kurzu
automatické kresby na sobotu 16.3.2013.
O tom více v příštím čísle zpravodaje.

Naši oslavenci
V měsíci únoru oslavili naši spoluobčani významná jubilea.

Vladislava Ročňová
Jaroslav Zach

55 let
87 let

Srdečně blahopřejeme!
Úmrtí
V měsíci únoru nás navždy opustila naše spoluobčanka

Stanislava Remsová
Čest její památce !

