
                                                                                        Zápis 

                      z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.2/2023  

Datum, čas a místo konání:  

14.03.2023 v 19:00 h na Obecním úřadě v Lejšovce  

Přítomní:  

Jan Šlesingr, Ivo Kovačevity, Josef Fabián ml., Ing. Jozef Čižmár, Hana Haftová, Martin Jílek, Michal 

Reich 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Rozpočtová opatření č.1/2023, č.2/2023 

4. Závěrečný účet za rok 2022 

5. Účetní závěrka roku 2022 

6. Delegování zástupce na valnou hromadu VAKu 

7. Členský příspěvek do Mikroregionu Černilovsko na rok 2023 

8. Dar Místní akční skupině Mezi Úpou a Metují 

9. Určení zastupitele pro územní plánování 

10. Ukončení nájemní smlouvy a schválení pachtovní smlouvy s Rolanou 

11. Projednání žádosti SÚS o bezúplatný převod pozemku 

12. Nákup party stanu 

13. Odprodej nářezového stroje 

14. Provozní řád sportovního areálu 

15. Závěr 

Průběh jednání: 

1. Zahájení 

Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a občany a zahájil tak veřejné zasedání. 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zapisovatelem byla navržena Hana Haftová. Jako ověřovatelé byli navrženi Josef Fabián ml. a Martin 

Jílek. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

3. Rozpočtová opatření č.1/2023, č.2/2023 

Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2023 a č.2/2023. 

Zastupitelstvo je bere na vědomí. Rozpočtová opatření jsou zveřejněna v elektronické podobě na 

webových stránkách obce a je možné do nich nahlédnout přímo na obecním úřadě Lejšovka v 

úředních hodinách. 

 



4. Závěrečný účet za rok 2022 

Starosta obce a Jan Horák seznámili zastupitele se závěrečným účtem obce Lejšovka za rok 2022. 

Celkové příjmy obce Lejšovka činily: 4 244 696 kč 

Celkové výdaje obce Lejšovka činily: 2 139 416 kč   

Součástí závěrečného účtu, je i zpráva o výsledku hospodaření obce Lejšovka za rok 2022. Nebyly 

nalezeny žádné chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce Lejšovka schvaluje na základě zprávy o výsledku kontroly hospodaření za rok 

2022 ze dne 24.1. 2023 závěrečný účet obce Lejšovka s vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

5. Účetní závěrka roku 2022 

Zastupitelé obce Lejšovka schvalují účetní závěrku obce Lejšovka za rok 2022. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

6. Delegování zástupce na valnou hromadu VAKu 

Jako zástupce na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. byl navržen Josef 

Fabián ml. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

7. Členský příspěvek do Mikroregionu Černilovsko na rok 2023 

Starosta obce informoval zastupitele o pravidelném příspěvku do Mikroregionu Černilovsko na rok 

2023. Za tento rok je to částka 4 620 kč.  

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

8. Dar Místní akční skupině Mezi Úpou a Metují 

Starosta obce informoval zastupitele o pravidelném daru pro Místní akční slupinu Mezi Úpou a 

Metují. Za tento rok je to částka 2 310 kč. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

9. Určení zastupitele pro územní plánování 

Jako zastupitel pro územní plánování byl určen starosta obce Jan Šlesingr. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Usnesení: schváleno 

10. Ukončení nájemní smlouvy a schválení pachtovní smlouvy s Rolanou 

Zastupitelé pověřují starostu Jana Šlesingra k podpisu dodatku č.3 k nájemní smlouvě č. 572/2009 z 

roku 2009. K následnému ukončení této smlouvy. A k podpisu nové pachtovní smlouvy č. 1088 mezi 

obcí Lejšovka a Rolanou.  

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

11. Projednání žádosti SÚS o bezúplatný převod pozemku 

Správa silnic Královohradeckého kraje podala žádost obci Lejšovka o darování pozemku pod silnicí č. 

II/299. Zastupitelé tuto žádost zamítají. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

12. Nákup party stanu 

Kulturní výbor obce Lejšovka navrhl nákup party stanu. Rozměr 5x8m v ceně 25 000 kč. Zastupitelé 

souhlasí a dohodli se o jeho nákupu.   

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

13. Odprodej nářezového stroje 

V majetku obce je nevyužitý nářezový stroj z místního obchodu, který již není využíván. O odprodej 

požádal pan xxxxxxxxxxxx.  Zastupitelé se dohodli o jeho prodeji v částce 5 000 kč. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

14. Provozní řád sportovního areálu 

Starosta informoval zastupitele o nově sestaveném provozním řádu sportovního areálu. Jako správce 

areálu byl určen Josef Fabián ml.  Pan Ing. Jozef Čižmár podal námitku proti takto sestavenému řádu.  

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1 (Ing. Jozef Čižmár), zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

15. Závěr 

Na závěr zasedání starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání.  

                                                                    

 

 

 



 

                                                                      Zapsala:  Hana Haftová    ..................................................... 

                                                                   

 

                                                                    Zápis ověřili: Josef Fabián ml.   ............................................. 

                                                                                                

 

                                                                                                Martin Jílek   ................................................... 

                                                                       

 

                                                                   Starosta: Jan Šlesingr   .................................................... 

 

 

 

 

 

 

                Vyvěšeno:                                                                                          Sejmuto: 

 

 

 


