Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.9/2015
konaného dne 18.12.2015 od 19hodin na Obecním úřadě v Lejšovce
Přítomni: Josef Fabián, Monika Kindlová, Ivo Kovačevity, Martin Jílek, Jiří Němeček
Omluveni: Boleslav Niedoba ml., Michal Reich

Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů
3) Rozpočtová opatření
4) Schválení rozpočtu na rok 2016
5) Směrnice o veřejných zakázkách
6) Směrnice o finanční kontrole
7) Smlouva o poskytnutí dotace na JSDH obce
8) Prodloužení dohody o partnerství k projektu TC ORP HK
9) Pozemek č.1195 v k.ú.Libřice
10) GObec – smlouva
11) Smlouva o zajištění plnění školní docházky
12) Diskuse
13) Závěr

1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelem byla navržena Monika Kindlová
Ověřovateli byli navrženi Josef Fabián, Ivo Kovačevity
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
3) Rozpočtová opatření
Účetní a starosta obce seznámili zastupitele s rozpočtovými opatřeními
č.5 – 7 ( viz příloha )
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
Zastupitelstvo obce zplnomocnilo starostu obce Martina Jílka ke schvalování
všech rozpočtových opatření.
Usnesení: pro 4
proti 0
zdržel se Martin Jílek

4) Schválení rozpočtu na rok 2016
Účetní obce seznámil zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet byl sestavený z příjmů v hodnotě 2.716,3 tis.Kč a výdajů v hodnotě
3.158,6 tis.Kč.Účetní vysvětlil jednotlivé položky příjmů a výdajů.
Zastupitelstvo následně hlasovalo o schválení rozpočtu na rok 2016.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se
0

5) Směrnice o veřejných zakázkách
Starosta obce podrobněji seznámil zastupitele s návrhem směrnice o veřejných
zakázkách.
Tato směrnice stanovuje závazný postup obce Lejšovka při zadávání veřejných
zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „ zákon „ )
v platném znění ( po novele zákona č.55/2012 ).Směrnice konkretizuje zákon obce,
tj. zejména upravuje působnost orgánů obce a dalších zúčastněných osob při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce vzalo návrh směrnice na vědomí, s tím, že návrh prostuduje,
na některém z nejbližších zasedání předloží a následně schválí.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
6) Směrnice o finanční kontrole
Účetní obce seznámil zastupitele s návrhem směrnice o zabezpečení zákona
č.320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
( zákon o finanční kontrole ) v platném znění.
Podle této směrnice a zásad v ní uvedených, postupují zaměstnanci a zástupci
samosprávy, kteří při výkonu své činnosti ovlivňují stav a pohyb veřejných finančních
prostředků a jejichž rozhodnutí mají vliv na hospodaření obce a její rozpočet.
Zastupitelstvo obce vzalo návrh na vědomí, návrh podrobně prostuduje a opět
na některém z nejbližších zasedání předloží a následně schválí.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
7) Smlouva o poskytnutí dotace na JSDH obce
Starosta předložil návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z Královéhradeckého kraje ve výši 2.800,- Kč.Předmětem této smlouvy je poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných
hasičů ( dále jen „ JSDH obce“ ) vynaložených v roce 2015:
a) na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev ( ustanovení § 4odst.(2)
vyhlášky č.247/2001 Sb.
b) výdaje za uskutečněný zásah jednotky JSDH obce na výzvu územně
příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní
obvod.
c) Na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává v majetku příjemce,
neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a další.
Zastupitelstvo hlasovalo o podepsání smlouvy a zažádání o dotaci.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
8) Prodloužení dohody o partnerství k projektu TC ORP HK
Starosta obce informoval o prodloužení dohody o partnerství k
projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – I, II č.2010/2073 ( dohoda
uzavřena dne ( 30.6.2010 ) a o dodatku č.2 a to ve znění:
- partner ( obec Lejšovka ) se podílí na úhradě provozních nákladů souvisejících
s realizací projektu ve výši té části projektu, která je mu příslušná.
Ostatní ustanovení dohody tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v
původním znění.
Zastupitelstvo následně hlasovalo o prodloužení dohody, spolu s dodatkem.
Usnesení. Pro 5
proti 0
zdrželo se 0

9) Pozemek č.1195 v k.ú.Libřice
Starosta informoval o návrhu smlouvy z Povodí Labe o odkoupení
pozemku vedeného jako pozemková parcela č.1195 v druhu vodní plocha,
o výměře 597 m2 v katastrálním území a obci Libřice.Předmětný pozemek se nachází
v zátopě „ Vodního díla Lejšovka „ IĆ 9051012866, které je ve vlastnictví České
republiky.
O tento pozemek se dále ještě zajímá rodina Plhalova, která nabídla odkup pozemku
za dvojnásobnou cenu, než je znalecký posudek ohodnocení pozemku.Rodina
Plhalova odkoupila okolní pozemky od obce Libřice a tento odkup napadlo Povodí
Labe z důvodu předkupního práva.
Vše se bude řešit právně, tudíž obec Lejšovka počká s prodejem pozemku, dokud se
nevyřeší spor mezi Povodím a obcí Libřice a Povodím a rodinou Plhalových.
Zastupitelstvo obce hlasovalo pro odložení prodeje pozemku.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0

10) Gobec - smlouva
Starosta předložil návrh smlouvy o projektu GObec, tento datový projekt
by umožnil obci přístup datům ( data jsou pouze informativní ) jako např.:
- základní mapy ČR
- Google letecké snímky, ČÚZK letecké snímky, ČÚZK katastrální mapa
- územní plány, Veškeré inženýrské sítě správců – RWE, ČEZ, O2, VAK atd. –
digitální vektorová podoba
- technické mapy měst – veškerá geodetická zaměření v technické mapě
Obce , opět v digitální podobě
- pasporty – všechny zpracované a předané pasparty v dig. podobě
- data ÚAP – územně analytických podkladů – vybrané jevy
- geodetická zaměření, studie, plány, čísla popisná…atd.
Někteří zastupitelé měli možnost shlédnout tento projekt v činnosti.
Zastupitelstvo vzalo návrh projektu na vědomí a o podepsání smlouvy se rozhodne
na nejbližším veřejným zasedání.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0
11) Smlouva o zajištění plnění školní docházky
Starosta zastupitele seznámil se smlouvou o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy dle § 178 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území a za tím účelem obec zřizuje základní školu, nebo zajistí plnění
povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí.
Jednalo by se o spádovou školu a to: Masarykova jubilejní základní a mateřská škola
Černilov.
Společný školský obvod Masarykovy jubilejní základní školy a mateřské školy
Černilov je tvořen územními obvody obcí Černilov, Divec, Lejšovka, Libřice a
Výrava.
Zastupitelé hlasovali pro smlouvu o zajištění plnění školní docházky.
Usnesení: pro 5
proti 0
zdrželo se 0

12) Diskuse
Byl vznesen dotaz zda funguje tzv.program MASKA, starosta informoval, že zatím
není kompletně zpracovaný plán dotací, z kraje příštího roku by měla být obec s tímto
plánem seznámena.
Starosta se zmínil o prodeji knihy o Lejšovce, do konce roku je možno knihu koupit za
cenu 300,- Kč, od nového roku bude kniha stát 350,- Kč.
Také zmínil, že obec věnuje SDH v okrsku č.2 Černilov 8 výtisků knihy o Lejšovce
v rámci 120.výročí od založení SDH v Lejšovce, které bylo tento rok.
Starosta popřál všem zúčastněným příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku pevné zdraví, spokojenost a tímto zasedání ukončil.

Zapsala: Monika Kindlová …………………………………………..

Zápis ověřili: Josef Fabián ……………………………………………

Ivo Kovačevity ………………………………………….

Starosta: Martin Jílek …………………………………………………

Vyvěšeno:

Sejmuto:

