Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.5/2015
konaného dne 28.5.2015 v 18:30 hodin na Obecním úřadě v Lejšovce
Přítomni: Monika Kindlová, Martin Jílek, Josef Fabián ml., Ivo Kovačevity, Jiří Němeček,
Michal Reich
Omluven: Boleslav Niedoba ml.

Program: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Delegace na valnou hromadu VaKu
Příspěvek obecnému zájmu Smiřice
Příspěvek knihovně hlavního města Hradec Králové
Příspěvky na akce pořádané v Lejšovce
Vytvoření komise do výběrového řízení – silnice u Fabiánů
Záměr výstavby silnice u Fabiánů
Kniha o Lejšovce
Cesta pod bytovkou – zpevnění
Nabídka pro seniory – účast na výletě
Návrh na zvýšení odměny starosty obce
Diskuse
Závěr

1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
zapisovatelem byla navržena Monika Kindlová
ověřovateli zápisu byli navrženi – Michal Reich, Jiří Němeček
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
2) Delegace na valnou hromadu VaKu
Obec dostala pozvánku na valnou hromadu VaKu.Starosta obce navrhl jako kandidáta
p.Josefa Fabiána ml.
usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se Josef Fabián
3) Příspěvek obecnému zájmu Smiřice
Každý rok obec poskytuje pečovatelské službě „Obecný zájem“, o.s. ze Smiřic
příspěvek na činnost.Příspěvek ve výši 5.000,-Kč byl již zahrnut ve schváleném rozpočtu obce
na rok 2015, přesto se o něm zastupitelstvo rozhodlo hlasovat také separátně.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
4) Příspěvek knihovně hlavního města Hradec Králové
Již v předchozích letech obec přispívala na nákup knih do výměnných fondů
v rámci regionálních knihovnických služeb.I letos se obec rozhodla poskytnout
Knihovně města Hradec Králové peněžitý dar ve výši 3.000,-Kč.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
5) Příspěvky na akce pořádané v Lejšovce
Obec každoročně poskytuje příspěvky na akce pořádané v Lejšovce:
- rybářské závody

- hasičská soutěž „ O Posvícenský putovní pohár „
- dětský den
- mikulášská besídka
- Posvícenská zábava
Starosta obce navrhl poskytnout příspěvek v hodnotě 2.000,- Kč
na každou z těchto akcí a na případné akce vzniklé v průběhu roku 2015.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
7) Záměr výstavby silnice u Fabiánů
Starosta obce seznámil spoluobčany s výběrovým řízením ohledně výstavby silnice u
Fabiánů.Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci
s názvem „ Výstavba místní komunikace na kopci – Lejšovka „ , jejíž rozsah je dán
projektovou dokumentací v rozsahu DSP zpracovanou Ing.Petrem Vlasákem se sídlem
Jana Masaryka 1361, 500 12 Hradec Králové, IČ 162 00 691 v říjnu 2013.
Starosta do komise výběrového řízení nominoval 3 členy ze zastupitelstva :
- Martin Jílek, Michal Reich, Ivo Kovačevity, jako náhradníky – Jiří Němeček, Josef
Fabián, Monika Kindlová, Boleslav Niedoba ml.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
8) Kniha o Lejšovce
Starosta obce oznámil, že zastupitelstvo uvažuje vydání knihy o Lejšovce,
jejíž autorem je pan Ing.Václav Bartoň.Zastupitelé dali hlasovat, že se nejdříve
uzavře s panem Bartoněm smlouva a na základě této smlouvy dojde k výtisku 250ks knih,
z toho 25ks náleží autorovi, 5ks se rozešle do 5-ti největších knihoven v České
republice, 1ks do archivu v Hradci Králové.Starosta zmínil také možnost rozdávání knihy
při různých akcích nebo výročích nebo také jako odměnu.
Zastupitelé dali hlasovat o uzavření smlouvy.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0
9) Cesta pod bytovkou – zpevnění
Starosta obce dále seznámil občany s plánem zpevnění cesty pod bytovkou.
Jedním z hlavních důvodů je, že se jedná o cestu, která vede k dalším parcelám,
jež jsou na prodej.Obec je povinna zajistit bezpečný příjezd k těmto parcelám,
pro těžkou techniku atd.Náklady na zpevnění se odhadují na cca 100.000,- Kč,
při čemž spotřebovaný materiál pro podklad zpevnění, bude možno použít i pro vybudování
konečné podoby komunikace.
Starosta nechal hlasovat pro zpevnění cesty pod bytovkou.
usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se Ivo Kovačevity
10) Nabídka pro seniory – účast na výletě
Obec se rozhodla přispět na výlet, který pořádá Přípravný výbor důchodců Smržov.
Výlet se koná se dne 4.6.2015, odjezd je v 8:00 hodin z autobusové zastávky v Lejšovce.
Na programu je zájezd do Borohrádku, Holic a Litomyšle.Veškeré informace a přihlášky
zajišťuje paní Čížková z bytovky č.p.1071.
Starosta dal hlasovat o příspěvku na dopravu a na proplacení vstupného pro občany
Lejšovka, kteří se zájezdu zúčastní.
usnesení: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

11) Návrh na zvýšení odměny starosty obce
Místostarosta M. Reich podal návrh, zvýšit odměnu Martinu Jílkovi za výkon funkce
neuvolněného starosty v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích a nařízení
vlády č.52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů na částku 8.000,- Kč měsíčně.Odměna je uvedena ve výši před zdaněním a
zákonnými odvody.
Zastupitelstvo obce dalo hlasovat o zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného
starosty obce Lejšovka ve výši 8.000,- Kč s účinností od 1.7.2015.
usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se Martin Jílek
12) Diskuse
Paní Milada Buštová požádala zastupitele, zda by obec byla ochotna koupit
speciální lano, které by se používalo na atrakci při dětském dni.Zazněly názory
o případných, bezpečných lanech, které jsou pro tyto účely stanoveny.Nejideálnější
by bylo statické horolezecké lano o tl:12mm.Zastupitelé jsou ochotni na návrh přistoupit.
Starosta oznámil občanům, že na hřbitově byla opravena pumpa, na jejíž opravě se podíleli
občané Lejšovky p.Čížek, p.Jílek, p.Horák. Zazněl dotaz, co obec plánuje s hospodou –
- pro letošní rok bude provedeno základní zakonzervování – budou opraveny okapy,
provedeno odvlhčení.Dotaz na chodníky – plány na obnovu obec má, ale ještě je vše v řešení.

13) Závěr
Starosta obce poděkoval spoluobčanům za účast a zasedání ukončil.

Zapsala:

Monika Kindlová

………………………………

Zápis ověřil:

Jiří Němeček

………………………………

Michal Reich

………………………………

Martin Jílek

………………………………

Starosta:
Vyvěšeno:
Sejmuto:

