
                                                                              Zápis 

          z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lejšovka č.1/2022 

Datum, čas a místo konání: 

15.12.2022 v 19:00 h na Obecním úřadě v Lejšovce 

Přítomní: 

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

Omluven: Michal Reich 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Projednání daru královéhradecké knihovně 

4. Projednání daru Obecnému zájmu Smiřice 

5. Navýšení odměny účetního obce 

6. Projednání rozpočtu obce na rok 2023 

7. Projednání střednědobého výhledu na roky 2024-2025 

8. Rozpočtové opatření č.11/2022 

9. Přijetí jednacího řádu finančního a kontrolního výboru 

10. Dodatek č.13 ke smlouvě Marius Pedersen a.s. 

11. OZV o poplatku za systém odpadového hospodaření 

12. Souhlas zastupitelstva s DPP p. Josefa Fabiána ml. 

13. Dodatek č.1 ke smlouvě o vypořádání dotace Mikroregion Černilovsko 

14. Diskuse 

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 Martin Jílek, 

Josef Fabián.                         

                                 Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení: schváleno 

 



 

 

    3. Projednání daru královéhradecké knihovně 

     V předcházejících letech obec přispívala darem 3.000.- Kč na nákup knih do výměnných 

knižních fondů v rámci regionálních knihovnických služeb. I letos se zastupitelé rozhodli, že 

poskytnou dar Knihovně města Hradec Králové, ve výši 3.000.- Kč. 

                                Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení: schváleno 

  4. Projednání daru Obecnému zájmu Smiřice 

    V předcházejících letech obec přispívala darem 5.000,- Kč až 10.000,- Kč pečovatelské 

službě Obecní zájem Smiřice. I letos se zastupitelé rozhodli, že poskytnou dar na rok 2023 za 

službu a přímou péči občanů. Letos je dar ve výši 10.000,- Kč. 

                               Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení: schváleno 

5. Navýšení odměny účetního obce 

   Účetní obce Lejšovka pan Mgr. Marek Vlastník požádal o navýšení odměny v rámci inflace, 

za vedení účetnictví obce Lejšovka.  Navrhovaná částka je 11.300,- Kč. Odměna zahrnuje 

nutné a účelné náklady spojené s vedením účetnictví. Jedná se o dodatek č. 1 k příkazní 

smlouvě ze dne 28.02.2020. 

Zastupitelé pověřují starostu Jana Šlesingra k uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě. 

                             Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení: schváleno 

6. Projednání rozpočtu obce na rok 2023 

   Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2023. Rozpočet je sestaven 

z příjmů 3.937 900,- Kč a výdajů 5.374 000,- Kč. Rozpočet je sestaven, jako schodkový. Výše 

schodku je 1.436 100,- Kč. Schodek je kryt přebytkem z minulých let. Návrh rozpočtu je k 

nahlédnutí na úřední desce, na webových stránkách obce Lejšovka, nebo přímo na obecním 

úřadu v úředních hodinách. 

                            Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 Usnesení: schváleno 

 

 

 



 

 

7. Projednání střednědobého výhledu na roky 2024-2025 

  Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025. 

Celkové očekávané příjmy na rok 2024 jsou 4.090 000,- Kč a výdaje 4.090 000.- Kč. Návrh 

vychází, jako vyrovnaný.  Celkové očekávané příjmy na rok 2025 jsou 4.230 000,- kč a výdaje 

4.230 000,- kč. Návrh vychází, jako vyrovnaný. Obec Lejšovka nemá k dlouhodobým výdajům 

a pohledávkám na období roků 2024 a 2025 žádné dlouhodobé záměry. Návrh je k 

nahlédnutí na úřední desce, na webových stránkách obce Lejšovka, nebo přímo na obecním 

úřadu Lejšovka v úředních hodinách. 

                         Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

8. Rozpočtové opatření č. 11/2022 

   Starosta obce informoval zastupitele o jím schváleném rozpočtovém opatřením č. 

11/2022. Zastupitelstvo ho bere na vědomí. Rozpočtové opatření je k nahlédnutí na úřední 

desce, na webových stránkách obce Lejšovka, nebo přímo na obecním úřadu Lejšovka v 

úředních hodinách. 

                         Výsledek hlasování: pro 6. proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

9. Přijetí jednacího řádu finančního a kontrolního výboru 

  Pan Ing. Jozef Čižmár se ujal sestavení jednacího řádu finančního a kontrolního výboru, 

který následně vyhotovil. Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem jednacího řádu a 

vyzval k jeho přijetí. 

                      Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

 10. Dodatek č. 13 ke smlouvě Marius Pedersen a.s 

  Starosta obce seznámil zastupitele o dodatku č. 13 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen 

a.s. s platností od 01.01.2023. Tento dodatek pojednává o navýšení ceny svozu odpadů. 

Zastupitelé pověřují starostu Jana Šlesingra o uzavření dodatku  č. 13 ke smlouvě s firmou 

Marius Pedersen a.s. 

                      Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

 

 



 

 

11. OZV o poplatku za systém odpadového hospodářství 

   Zastupitelstvo obce Lejšovka se usneslo vydat na základě  § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích a v souladu s § 10 písmena d a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 

sb. o obcích, tuto závaznou vyhlášku platnou od 01.01.2023.  

                               Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

12. Souhlas zastupitelstva s DPP p. Josefa Fabiána ml. 

   Zastupitelé souhlasí s dohodou o provedení práce, mezi obcí Lejšovka a p. Josefem 

Fabiánem ml. 

Smlouva se sjednává na 4 roky (tj. do roku 2026) na odborné technické práce, oprava a 

servis obecní techniky. S účinností od 01.01.2023. 

                               Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Josef Fabián ml.) 

Usnesení: schváleno 

13. Dodatek č.1 ke smlouvě o vypořádání dotace Mikroregion Černilovsko 

   Starosta obce informoval zastupitele o dodatku č.1  k partnerské smlouvě o zajištění 

majetkových a provozních náležitostí ‘' Zahradní kompostéry pro občany Mikroregionu 

Černilovsko’’ o vypořádání dotace a umožnění převedení části kompostéru mezi partnery a 

změna vyúčtování příspěvku jednotlivých partnerů projektu. 

 

Pro obec Lejšovka: - záloha  48.045,80 Kč  ( rok 2021) 

                               - vyčerpáno 22.359,60 Kč ( rok 2021) 

                                                   15.172,8 Kč  (rok 2022) 

                                 - vrácení    10.513,32 Kč  

Zastupitelé pověřují starostu Jana Šlesingra k podpisu dodatku č. 1 k partnerské smlouvě k 

dotaci Mikroregion Černilovsko. 

                                 Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení: schváleno 

 

 

 



 

 

14. Diskuse 

Starosta vyzval občany k volné diskusi. Pan B.Niedoba vznesl dotaz ohledně nadbytečných 

kompostéru, zda je možnost požádat i o druhý kompostér. Starosta informoval, že nějaká 

možnost tam je, ale ještě nezná potřebné informace. Slíbil, že vše zjistí a bude informovat 

občany. Dále se ujala slova paní L.Součková a poděkovala za akce konané obecním úřadem.  

 

15. Závěr 

Na závěr zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast. Popřál krásné prožití 

Vánoční svátků a vše nejlepší do Nového roku a ukončil tak zasedání. 

                                                       

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

                                                          

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

                                                                                       

                                                                                      Martin Jílek     …............................... 

                                                        

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

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                                 Sejmuto:  

                        

 

                                                    

 

 

 

 



   

    


