Informace obce Lesonice
Neperiodický výtisk určený všem domácnostem v působnosti Obce Lesonice

Přinášíme Vám několik důležitých informací z obce tentokrát ve zkrácené podobě a s novým názvem. Přejeme všem
příjemné prožití dovolených a prázdnin.

Monika Ledecká
INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 13. dubna 2007 se konalo 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
ZO schválilo
- uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Moravské Budějovice (projednávání přestupků občansko právních),


záměr prodeje nemovitého majetku – neužívaného pavilonu budovy MŠ, a pověřuje starostu obce ke zveřejnění
nabídky,



zadání úkolu pro vypracování „Historického vývoje památek obce Lesonice“ od Jaroslava Sadílka,



prominutí pohledávky Arnošta Růžičky ve výši 128.686,- Kč z důvodu nedobytnosti.

ZO zamítlo:
- instalaci zpomalovacího pruhu na vozovce v části obce „Chmelenec“
ZO vzalo na vědomí


žádost o pronájem nemovitosti, budovy č. 2 v obci Lesonice, pana Jiřího Jahody.

ZO pověřuje:


k dalšímu jednání starostu obce ve věci odkupu movitého majetku od SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice.

Veřejně prospěšné práce
Obec Lesonice přijala 4 občany registrované na Úřadu práce k veřejně prospěšným pracím na období duben – listopad
2007. Jsou to paní J. Vavříková, paní Lenka Fejtová, paní Hana Krajčovičová a pan Jiří Bastl. Přejeme hodně sil…
USKUTEČNĚNÉ KULTURNÍ AKCE:

V obci se od začátku roku uskutečnilo několik akcí pro občany. Patří mezi ně vítání občánků
narozených v loňském a na začátku letošního roku, divadelní představení ochotníků z Budišova,
vystoupení žáků mateřské a základní školy při příležitosti oslavy Dne matek, soutěže a diskotéke na
hřišti při příležitosti oslavy Dětského dne. Za tyto akce děkujeme jejich pořadatelům.
Zatím nemáme připravené další kulturní akce.

ZTRÁTY A NÁLEZY:
Chtěli bychom upozornit občany na možnost nahlášení ztráty případně nálezu věci a její vyzvednutí nebo uložení na
místním obecním úřadě.

Hospodaření obce v roce 2006
V následující tabulce předkládáme závěrečný účet obce za uplynulý rok. Položkový rozpis příjmů a čerpání výdajů je
zveřejněn na elektronické úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.
Závěrečný účet obce Lesonice za rok 2006
v tis. Kč
Stav financí obce k 1.1.2006
Daňové příjmy

788
3272

Nedaňové příjmy

357

Přijaté dotace

735

Příjmy celkem

5152

Běžné výdaje

2999

Investiční výdaje

764

Splátka fin. výpomoci

425

Výdaje celkem

4188

Hospodářský výsledek roku 2006

964

Stav financí obce k 31.12.2006

963

6.12. 2006 a 25.4.2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce (audit) kontrolory KÚ Vysočina se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Poplatek za odvádění a čištění odpadních vod (stočné)
je tvořen :


vyúčtováním poplatku za rok 2006



úhradou zálohy na rok 2007 ve výši 500,- Kč/ osobu

Výpočet sazby stočného za rok 2006:
Úplné vlastní náklady na odvádění a čištění odpadních vod 202.250,- Kč
Fakturované množství odpadních vod 21.098 m3
Průměrná cena 9,59 Kč/m3

Sazba stočné (návrh ke schválení zastupitelstvem) 9,50 Kč/m3

Výpočet poplatku za odvádění a čištění odpadních vod (stočné):
Celková částka k úhradě = množství odpadní vody za rok 2006 (dle směrných čísel) x stočné (9.50 Kč) – uhrazená záloha
v roce 2006 (350,- Kč) + platba zálohy na rok 2007 (500,- Kč)

Výběr poplatku bude prováděn na OÚ v měsíci září a říjnu spolu s poplatkem za komunální odpad. Výše poplatku za
komunální odpad bude stanovena v měsíci srpnu.
Výsledky soutěže obcí „My třídíme nejlépe“
V roce 2006 se v soutěži obcí Kraje Vysočina do 500 obyvatel naše obec umístila ve výtěžnosti plastů, skla a papíru na
196 místě z celkového počtu 440 zapojených obcí. Výtěžnost u nás byla 23,48 Kg na obyv., vítězná obec dosáhla
výtěžnosti 110,2 kg/ obyv.

