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Zima v obci
26.1. Karneval. Kar nevalové řádění pro nejmenší pomáhaly př ipravit starší děti, poděkování patří Martince Oherové, Klárce Rohnerové, Elišce Kašparové, Markétce Hovadíkové a Johance Fingerové.
9.2. Člověče, nezlob se. V sobotním klání v oblíbené české deskové hře zvítězila paní Olga Kuchařová, na druhém místě se umístil
Bedřich Buťák a na třetím Jakub Holub. Současně probíhal souboj v
luštění osmisměrek, ve kterém jednoznačně zvítězila paní Marie
Šuláková. Gratulujeme.
16.2. Obecní ples. Kr ásný zážitek nám tentokr át př ipr avil J osef
Laufer, tanečnice olomouckého studia Liberty, skupina Mistrál a tradiční cimbálovka. Za organizaci patří díky ÚAMK Lučaři a velké
díky všem sponzorům za bohatou tombolu, jejíž kr ásný výtěžek
30.000 Kč bude věnován na pořízení vybavení do mateřské školky.

Březen 2019
Redakční rada
Se svými náměty ( články, inzeráty, oznámení,
nápady) se prosím obracejte na redakční radu.

Zejména ti, kteří pořádají v obci akce a
chtějí o nich informovat občany.
Kontakty:
Simona Hovadíková,
email:

simona.hovadikova
@seznam.cz,
tel: 608833423

Mgr. Repková
Zpravodaj i další informace z dění z obce,
včetně zajímavé fotodokumentace z akcí naleznete i na webových
stránkách.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty
Vážení a milí občané,
na začátku tohoto roku jsme spolu s Vámi probrali priority rozvoje naší obce a vznikl z toho
plán na rok 2019. Doufám, že se na vše podaří
získat peníze a realizace půjde hladce.

Infrastruktura a stavební fond

A.1. Lokalita pro výstavbu RD. Zpr acovat
územní studii a připravit podklady pro zasíťování pozemků v lokalitě za kostelem. Rozdělit
pozemky a vybudovat cestu.
náklady: 100.000 Kč
A.2. Zpracování a realizace koncepce
parkování v obci
náklady: 40.000 Kč
A.3. Rekonstrukce veřejného osvětlení
náklady: 900.000 Kč
A.4. Projekt dětská hřiště v Leskovci nad
Moravicí
náklady: 50.000 Kč (dotace 730.000Kč)
A.5. Oprava komunikace, chodníky
náklady: 100.000 Kč
A.6. Zpracování územního plánu
náklady: 280.000 Kč
A.7. Vybavení mateřské školy
náklady: 30.000 Kč
A.8. Projekt Zázemí pro návštěvníky Sl.
Harty II. (zázemí pro pláž, nástupiště lodi,
WC, sprchy, prodej)
náklady: 250.000 Kč (dotace 1.000.000 Kč)

C.2. Kulturní akce. Obecní ples (80.000
Kč), Vítání občánků (10.000 Kč), 2x akce
pro jubilanty, Setkání rodáků nad kronikami (25.000 Kč dárky, květiny, program, občerstvení), Rozloučení
s předškoláky (8000 + 500Kč), Vavřinecké hody (330.000 hudba, podium apod. +
služby 15.000Kč), Zahájení školního roku (1000 Kč), Vánoční dílna (1000 Kč),
Rozsvěcení vánočního stromečku (1000
Kč), Adventní koncert (5000 Kč).
náklady: 481.000Kč
C.4. Sportovní akce- Tur naj nohejbal,
turnaj badminton a stolní tenis, volejbalový turnaj, Závody Dračí lodě, cyklozávod
Cross Boar.
náklady: 20.000 Kč

Mezilidské vztahy, kultura a sport

C.1. Podpora spolků v obci
(Člověče nezlob se - 500 Kč, Kácení máje 1000 Kč, Sportovní den pro děti -500 Kč,
Lampiónový průvod - 1000 Kč)
náklady: 5.000 Kč

Na stránkách obecního úřadu naleznete
interaktivní mapu umožňující plánovat
trasy, nahlédnout do katastru nemovitostí.

Na tel. 607 727 564 si vždy
můžete poslechnout poslední
hlášení obecního rozhlasu.
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 3. a 4. zasedání zastupitelstva obce
konaných ve dnech: 19.12.2018 a 26.2.2019
Zastupitelstvo obce schválilo pravidla
hospodaření Obce Leskovec n. Moravicí .
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
rozpočet Mikroregionu Slezská Harta a
DSO Bruntálsko na rok 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
darovací smlouvy na poskytnutí daru ve
výši 30.000 Kč pro Sdružení dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o změnu územního plánu manželů
Pavlíkových.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost
na vybudování veřejného osvětlení okolo
komunikace na parcele č. 2465/1, parcele
č. 1821/3.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti mezi obcí
a Marcelou Machů a Václavem Kadlecem
za jednorázovou úhradu v ceně nejméně
5 000 Kč maximálně 10 000 Kč sazba za
1m2. Věcné břemeno bude spočívat
v právu uložení vodovodní a kanalizační
přípojky podléhajících parcelám č. 863/1,
863/2 a 863/3 pro budoucí stavbu domu
parcelní č. 156/10.
Zastupitelstvo obce schválilo podání
žádosti o dotaci z Programu podpory obnovy rozvoje venkova MMR ČR na rok
2019 a to na: zpracování územního plánu, informační systém v obci, dětské hřiště v MŠ, rekonstrukci povrchu cesty, obnovu válečného hrobu, kulturu v rámci výročí obce
Zastupitelstvo obce schválilo
OZV
2/2018 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo umístění

sídla spolku Vodní záchranná služba
ČČK, pobočný spolek, Zapletalova 4,
79401 Krnov, na adrese Leskovec na
Moravicí č.p. 42 .
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení dohod tří pracovníků VPP do
31. 5. 2019 a jednoho pracovníka VPP
do 30. 9. 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč jako příspěvek do nadačního fondu Na kole
dětem – NF Josefa Zimovčáka Na
Hrázi 244, Veselí nad Moravou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace o vyhlášení 3. kola výzvy
„Kotlíkových dotací.“
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019 dle návrhu:
příjmy celkem 8.482.500 Kč a výdaje
celkem 13.160.500 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu Směrnice – Věcné a finanční dary
občanům poskytovaných obcí
Zastupitelstvo obce schválilo Plán
Obce Leskovec nad Moravicí na rok
2019.
Zastupitelstvo obce pověřilo v souladu s §102 zákona 128/2000 Sb. starostu obce k provádění rozpočtových
opatření v průběhu roku v rozsahu
uvedeném v §16 zákona č. 250/2000
Sb. s omezením částky - do výše
500.000 Kč na 1 rozpočtové opatření s
výjimkou obdržených dotací – ty bez
omezení částky.
Výše uvedené informace tvoří pouze
výběr z jednání zastupitelstva. Všechna schválená usnesení najdete na
obecních stránkách v sekci Obecní
úřad—Zastupitelstvo—Usnesení.
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Obecní úřad
upozorňuje občany
na povinnost zaplatit
poplatky do konce
března.
Poplatek za odvoz odpadu je tr adičně vybír án ve
dvou splátkách do 31.3. a
do 31.7. ve výši u občanů
s trvalým pobytem

540 Kč, u vlastníků
nemovitosti
k rekreaci 790 Kč.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, kter á
je:
-umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon
ústavní
nebo
ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
-umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu
obce
s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého
-nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se
zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu
nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo

Obecní úřad informuje
-umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), kteří se dlouhodobě (déle než 1 rok) zdržují
mimo ČR.
-poplatníci dle čl. 2 odst. 1
písm. a), po dobu výkonu
trestu odnětí svobody delšího než 1 rok.
Úleva se poskytuje:
Poplatníkovi dle čl. 2 odst.
1 písm. a), který se soustavně připravuje na budoucí
povolání a který prokáže
dlouhodobý pobyt mimo
obec, se poskytne úleva ve
výši 30,- Kč za každý měsíc.
Poplatek ze psa dr ženého
v rodinném domě činí 100
Kč na rok, u každého dalšího psa 500 Kč.
U psů držených v bytovém
domě je to pak 800 Kč. Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu platí
100 Kč.
Podrobnější
informace
k místním poplatkům
(rekreační, užívání veř. prostranství, ze vstupného atd.)
naleznete na obecních nástěnkách nebo webových
stránkách a v obecně závazných vyhláškách.

Upozornění
pro držitele psů
Upozorňujeme držitele psů,
kteří venčí své psy na veřejných prostranstvích, že jsou
povinni uklízet po svých
psech jejich výkaly. Každý
držitel psa dostal od obce
sáčky na psí exkrementy, v
případě jejich spotřebování
je možno se dostavit na
obecní úřad pro další.

Knihovna je otevř ena
každý pátek od 16 do 18
hod.

Otevírací doba
kulturního domu
pro sport končí
30.4.2019
Od 1.5. bude zahájen provoz víceúčelového hřiště.
tel. na správce:
737 949 315
Pro zajištění
termínů akcí v
kulturním domě
volejte prosím
správce:
p.Rudolfa Krále
tel: 605 241 530
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REVIZE KOMÍNŮ A KOTLŮ

Vážení občané, dovoluji si vám nabídnout mé služby, zejména čištění
komínového průduchu s revizní zprávou.
Komínový průduch umím vyčistit 5.různými způsoby, to
znamená že i když není přístup na střechu, není problém
komín vyčistit. Součástí služby je vyčištění kouřovodu,
výběr odstraněných sazí, úklid po kominické práci vysavačem, kontrola spalinové cesty a Zpráva o provedení
kontroly dle aktuální Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

A TO JEN ZA 300 Kč.

Kontaktovat mě můžete na tel: 770 611 211
nebo na facebook.com/Topkominictvi
Kontaktní adresa je Jakartovice 45, 747 53
kontaktovat mě můžete od 8:00-18:00 rád Vám
zodpovím veškeré Vaše dotazy. Mlčoch David

! POZOR ZMĚNA TERMÍNU OPROTI KALENDÁŘI !
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KOTLÍKOVÉ DOTACE

Vážení spoluobčané,
každý potřebuje nějak vytápět domácnost a v jeho zájmu by mělo
být topit levně, bez znečišťování ovzduší a komfortně.
Víte že, používání starých kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude od 1. 9. 2022 zakázáno?
Víte že, Moravskoslezský kraj vám může přispět na pořízení nového způsobu topení přibližně 80 % nákladů?
Víte že, nemusíte předem nic platit a obec vám může poskytnou
bezúročnou půjčku na veškeré náklady?
Víte že, nemusíte při využití této dotace a půjčky dům zateplovat
ani měnit okna?
Moravskoslezský kraj v dubnu vyhlásí třetí a již poslední vlnu tzv. kotlíkových
dotací na výměnu starých nevyhovujících kotlů za

NOVÝ MODERNÍ KOTEL NA BIOMASU (DŘEVO,
PELETY), ZA TEPELNÉ ČERPADLO NEBO ZA
PLYNOVÝ KOTEL.
Na tyto výměny je určena částka celkem 500 mil. Kč. Kotlíkovou
dotaci vám může specializovaná topenářská firma vyřídit bezplatně, včetně realizace až po instalaci kotle. Bohužel zřejmě nebude
pro velký zájem uchazečů vyhověno všem žadatelům o dotaci, a
proto je důležité požádat o kotlíkovou dotaci co nejdříve.
Na předfinancování výměny celého topného systému včetně úpravy
komínu apod. je možné získat půjčku od obce – ptejte se prosím u
vedení obce. Půjčka je bezúročná s měsíční splátkou od 200 Kč po
max. 2000 Kč. Na půjčky je vyhrazeno pro Moravskoslezský kraj
dalších 500 mil. Kč – je to nová podpora od státu pro občany našeho kraje.

Nepropásněte možná už poslední možnost výhodné výměny kotle. Pokud budete mít zájem o více informací, přijďte
v úterý 9. 4. 2019 v 16:00 na obecní úřad, nebo se informujte telefonicky u starosty obce tel: 724 178 733.
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SK LESKOVEC

JARNÍ ROZPIS ZÁPASŮ

Krásné velikonoční svátky
a bohatou pomlázku.
přeje váš starosta
Bedřich Buťák .
Stránka 8

LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ

Stránka 9

Vydání 1 / 2019

Sbor dobrovolných hasičů zasahuje

V souvislosti se silným větrem, se kterým bojovala celá Česká republika
ve dnech 10. a 11.4., byly silně poškozeny střechy na několika objektech
v obci, polámáno spousta stromů a došlo k požáru komínu. Díky včasnému
a rychlému zásahu členů
dobrovolných
hasičů
Leskovce nad Moravicí
a Hasičského záchranného sboru v Bruntále se
podařilo předejít dalším
poškození na majetku a
rychle znovu zprovoznit
cesty v našem okolí.
Sbor dobrovolných hasičů zasahoval celkem při
8 zásazích během dvou
dnů.
Děkujeme všem členům,
kteří se zásahů zúčastnili.
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Okénko do naší školičky…

Ve školním roce máme s dětmi mnoho akcí na které se velmi těší. Jednou z
takových byl právě karneval, který jsme měli 1.3.2019. V tento den se naše
školička proměnila v pohádkový svět plný princezen, čertů, zvířátek a dalších
zajímavých pohádkových postav. Na děti čekalo dopoledne plné her, skotačení a
karnevalového tvoření. A jak to na správných karnevalech bývá i na nás na
konci čekala sladká odměna …..
Za kolektiv MŠ zpracovala Š. Páleníková
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