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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Mateřská škola vždy pro předškoláky připraví slavnostní rozloučení.
Více na straně 7.

POKUD OBEC ZÍSKÁ DOTACI,
VYBUDUJE POLNÍ CESTY A TŮŇKY
Lechotice se chtějí zapojit do
celorepublikového programu, který má
za úkol posílit přirozené funkce krajiny.
V minulosti byly na každém lánu meze
a remízky, které snižovaly vodní erozi
půdy a poskytovaly útočiště mnoha
živočichům. Během desetiletí se však
ráz krajiny změnil, meze se rozoraly
a navíc republiku už čtvrtým rokem
sužují sucha. Proto Operační program
Životního prostředí Evropské unie
vypisuje dotační tituly, díky kterým se
má zlepšit schopnost krajiny zadržovat
vodu. Lechotice tak budou na jaře
žádat o dotaci na vybudování polních
cest a vsakovacích tůněk a malých
hrází, které budou podél nich.
„Na
prosincovém
zasedání
zastupitelstva nám byl představen
projekt, který jsme si nechali zpracovat.
Náklady jsou stanoveny na 3,5 – 4
miliony korun s tím, že pokud bychom
získali dotaci, činila by 80 % nákladů.
Zbytek bychom uhradili z rozpočtu,“

www.lechotice.cz

řekl starosta Petr Maňásek.
Bude se jednat o dvě polní cesty
v lokalitě Podlesí v šířce 3 metry
v celkové délce 800 metrů. Podél cest
budou v šířce 8 metrů tůňky a také
zde bude vysázena zeleň. Jedná se
o původní ovocné stromy a keře, které
zapadají do rázu krajiny.
Jestli obec se žádostí uspěla, budou
zastupitelé vědět na podzim příštího
roku.

text: Jana Hlavinková

po čtyřech letech se nám podařilo obnovit
vydávání obecního zpravodaje.
Našli jsme totiž
vhodný formát,
který odpovídá
našim představám o reprezentativním periodiku. Se zastupiteli jsme se shodli, že je
potřeba vás více informovat o tom, co se
v obci děje, co se připravuje a na čem zrovna pracujeme. Většina z vás má pouze kusé
informace a nyní budete mít díky zpravodaji vše podstatné na pár stránkách. Aby
byl co nejaktuálnější, rozhodli jsme se jej
vydávat čtyřikrát ročně. Bude pravidelně
vycházet v únoru, květnu, srpnu a listopadu.
Samozřejmě jste zváni i na zasedání zastupitelstva, která se konají každou druhou
středu v měsíci.
Nástup nových členů zastupitelstva neznamená, že zastavíme všechny rozběhnuté projekty a budeme se věnovat jiným.
Budeme pokračovat v tom, na čem jsme
dosud pracovali. Lechotice jsou obcí, kterou stojí za to rozvíjet. Děkuji všem, kteří se
jakkoliv podílejí na chodu naší vesnice, na
organizaci společenských akcí a těm, kteří
ochotně přiloží ruku k dílu, když je
potřeba.
Rád bych se připojil k řadě těch, kteří
Vám přejí hodně štěstí, zdraví, úspěchů a
spokojenosti v novém roce 2019. Doufám,
že důležitým poselstvím očekávaného
roku bude prohloubení a upevnění
mezilidských vztahů a odvěkých nezničitelných hodnot, jako jsou radost, naděje,
láska a víra. Těším se na Vás při setkání na
obecním úřadě nebo při některé z kulturních akcí.
S úctou, Petr Maňásek
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PO VOLBÁCH MÁ ZASTUPITELSTVO TŘI NOVÉ ČLENY
5. a 6. října přišli obyvatelé k volbám, aby rozhodli, kdo
usedne v zastupitelstvu obce na
další čtyři roky. Byl zvolen starosta, místostarostové a členové
komisí a výborů. Zastupitelé budou ve funkčním období 2018
– 2022 vést obec, pokračovat
v rozpracovaných projektech
a budou mít možnost realizovat nové nápady. Lechotice mají
7 zastupitelů, z nichž někteří
jsou zároveň i členy finančního
a kontrolního výboru.
Ze 7 zastupitelů pokračují
i v letošním volebním období 4,
3 byli nově zvoleni.
„Chci poděkovat občanům,
kteří využili svého práva volit.
Také děkuji bývalým zastupitelům za jejich práci pro obec
a věřím, že i nové složení bude
pracovat ve prospěch občanů.
Je zájmem nás všech, aby se
nám podařilo zrealizovat rozpra-

cované projekty a rozvíjeli jsme
naši vesnici,“ uvedl starosta Petr
Maňásek.
V novém volebním období
má obec dva místostarosty. Oba
mají přidělenou práci a odpovídající odměnu. Přestože jsou
dva, jejich společná odměna ani
zdaleka nedosahuje na maximální částku, kterou může místostarosta za výkon své funkce
obdržet. Lechotice tak nemají
v tomto případě žádné výdaje
navíc.
Volební účast činila 65,31 %.

Bc. Martina Odstrčilová
– místostarostka
734 630 953,
martina.odstrcilova@seznam.cz
úřední hodiny každé pondělí 16
– 18 hodin
Zastupitelé:
Oldřich Viktorin
Mojmír Hradil
Michaela Křupalová
Josef Adamík

je plnění usnesení zastupitelstva a zákonných norem.
Předseda:
Mojmír Hradil
hradilmojmir@seznam.cz
Členové:
Michaela Křupalová,
Marek Křižan

Výbor kultury a sportu se stará
o společenský život v obci.
Předsedkyně:
Finanční výbor je orgánem za- Michaela Křupalová
stupitelstva a kontroluje hos- mika.krupala@gmail.com
podaření a nakládání s obec- Členové:
Michaela Solařová, Vladimíra
ním majetkem.
Viktorinová,
Lenka Březíková,
Předseda:
Jiří
Maňásek
Oldřich Viktorin
oldrich.viktorin@seznam.cz
Zastupitelé se pravidelně schází
Členové:
na svém veřejném zasedání vždy
Josef Adamík,
každou druhou středu v měsíci:
Ladislav Miklík
9. ledna, 13. února, 13. března

Ing. Petr Maňásek – starosta
724 187 078,
starosta@lechotice.cz
Mgr. Tomáš Kačor
– statutární místostarosta
604 587 595,
tom.kacor@seznam.cz
úřední hodiny každou středu 16 Kontrolní výbor taktéž spadá
– 18 hodin
pod zastupitelstvo a kontrolu-

text: Jana Hlavinková

VÝKLAD ZÁKONA NENÍ JEDNOZNAČNÝ, OBCE VYPOVĚDĚLY ŠKOLSKÝ OBVOD
V Lechoticích sídlí pouze mateřská školka, a tak se rodiče
před ukončením předškolního
vzdělávání svého dítěte musí
rozhodnout, kterou základní
školu bude navštěvovat. Mají
několik možností, kam jej umístit a mnoho z nich volí Základní
školu v Mysločovicích. Každá
obec, která není zřizovatelem
základní školy, má od roku 2005
podle školského zákona povinnost zajistit povinnou školní
docházku pro děti, které mají
na jejím území trvalý pobyt. Pokud škola ve vesnici není, školský zákon ukládá obcím uzavřít
dohodu o společném školském
obvodu. Proto Lechotice, Míškovice, Hostišová, Machová
a Sazovice uzavřely dohodu
o školském obvodu s Mysločovicemi, ve kterých základní škola
je. Obvod byl uzavřen 1. ledna
2014. Tím pádem došlo k tomu,
že v Mysločovicích byla zajištěna povinná školní docházka pro
děti s místem trvalého pobytu
na území uvedených vesnic.
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Obce se mají podílet na nákladech na rekonstrukci
K uzavření dohody o vytvoření školského obvodu došlo po
mnoha letech bezproblémové
spolupráce školy a okolních obcí.
Dohoda o školském obvodu byla
uzavřena až 9 let poté, co začal
platit příslušný zákon. Stalo se tak
kvůli přidruženým zákonům. Od
roku 2013 zákon o rozpočtovém
určení daní poslal každému zřizovateli základní nebo mateřské
školy 8 500 korun za každého
žáka, který navštěvuje školu. Zákonodárci zároveň upravili dosavadní verzi školského zákona,
kde stanovili, že obec, která má
uzavřenou dohodu o vytvoření
školského obvodu, ve které má
žák trvalý pobyt, má být povinna
platit výdaje na provoz školských
zařízení. Jedná se o výdaje na
žáka, které nejsou hrazeny ze
státního rozpočtu. Tři roky obce
školského obvodu hradily výdaje
školských zařízení.
V loňském roce však Mysločovice žádaly po členských obcích,

aby se podílely na úhradě investičních nákladů na rekonstrukci
školy, což v minulosti předmětem
žádné dohody nebylo a členské
obce nebyly na skutečnost dopředu upozorněny.
Ani právníci se neshodnou
V roce 2017 Mysločovice obcím ve školském obvodu sdělily, že rozšiřují kapacitu základní
školy. Rekonstrukcí a dostavbou
měla projít školní jídelna, šatna, 3
oddělení školní družiny, kabinety
a sborovny. Stavební úpravy měly
stát 27 milionů korun, 17 milionů
bylo hrazeno z dotací. Předpokládaný zbytek, 10 milionů korun, by
musely Mysločovice zaplatit ze
svého. Proto vyzvaly každou členskou obec, aby se na nákladech
podílela částkou 1 – 1,5 milionu
korun podle počtu žáků a nabídla
jim splátkový kalendář.
Obcím se takový postup nezamlouval, dohoda o uzavření školského obvodu totiž nestanovuje,
jestli se mají na investičních nákladech podílet, nebo ne.

Vesnice tak oslovily právníka
JUDr. Radka Dvořáka, aby jim dal
k celé záležitosti stanovisko. Jeho
názor je, že obce nemusí platit
provozní ani investiční výdaje,
protože školní jídelna nemá samostatnou právní subjektivitu.
Argument byl posléze podpořen
statistickým ověřováním v rámci
Zlínského kraje, kdy bylo zjištěno,
že Mysločovice jsou jediné z necelé stovky zřizovatelů škol v kraji,
kteří požadují proplácet výdaje
školských zařízení na základě inkriminované části školského zákona.
Nic platit nebudeme, shodli se
starostové
Obce školského obvodu se rozhodly jednat podle zákona o obcích, kdy majetek obce musí být
využíván účelně a hospodárně
a shodly se, že peněžní prostředky na provoz školských zařízení za
rok 2017, které Mysločovice požadují, neuhradí.
Mysločovice si také nechaly
udělat právní rozbor a ten na-

zpravodajství
opak říká, že vesnice jsou povinny náklady uhradit podle počtu
žáků.
Předseda mikroregionu Žídelná
a starosta Lechotic Petr Maňásek
navštívil krajského radního a poslance Petra Gazdíka, který má
na starosti školství a kulturu, aby
se k situaci vyjádřil. I podle něj je
zákon nejednoznačný a neurčuje
přesně, zda se obce mají podílet
na investičních výdajích nebo ne.
Slíbil, že se zasadí o změnu zákona. Uvedl, že pokud by došlo mezi
dotčenými obcemi a Mysločovicemi k soudnímu sporu, půjde
vypovídat a bude argumentovat
ve prospěch vesnic, protože smysl zákona byl podle něj jiný, než
jak jej prezentují Mysločovice.
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Lechotice se dostaly do soudního sporu
I když je výklad zákona nejednoznačný, Mysločovice trvají na
svém a poslaly členským obcím
předžalobní upomínku a navýšily
každé z nich dluh. Zastupitelstvo
Mysločovic schválilo podání žaloby na Lechotice, s dalšími obcemi
se soudit nebude z důvodu úspory peněžních prostředků. Nyní
Lechoticím dorazil elektronický
platební rozkaz na úhradu dlužné
částky. Starosta proti tomu podal
rozpor, a tím rozkaz zrušil. Lechotice navíc zaslaly k soudu vyjádření, proč si myslí, že dluh platit
nemají.
Starostové dotčených obcí se
sešli v listopadu na společném

jednání v Hostišové. Řešili, jakým
způsobem budou dále pokračovat.
Nakonec se shodli na tom, že
aby se dluh stále nenavyšoval,
jediným řešením je vypovědět
školský obvod. Tím se narůstání dluhu zastaví a obce půjdou
s Mysločovicemi pravděpodobně do soudního sporu. Ten se ale
může táhnout několik let a těžko
říci, jak dopadne. Vesnice volají po
dalším jednání s Mysločovicemi.
„Bylo konstatováno, že dohoda, tak jak byla původně přijata,
neplní svou funkci, neobsahuje
možnosti výpovědi a neurčuje
finanční spoluúčasti. Proto byl
předán obci Mysločovice návrh nové dohody, který je dále

k diskuzi a s nímž většina obcí
školského obvodu souhlasí. Do
konce letošního roku všechny
obce školský obvod vypověděly
a pevně věří, že bude uzavřena
nová dohoda, která zajistí férové
financování provozu celé Mysločovické školy a uzavření nového
školského obvodu. Přáním všech
vesnic školského obvodu je, aby
Základní škola Mysločovice byla
suverénním subjektem, který se
může spolehnout na své řídící
pracovníky. A bude plnit povinnosti i využívat práv, které mu zajišťují zřizovací listina a její dodatky na zřizovateli školy. Míč je nyní
na straně zřizovatele,“ řekl k záležitosti starosta Petr Maňásek.

JE ZPRACOVANÁ STUDIE NA ÚPRAVU NÁVSI
Další studií, kterou si nechali zastupitelé zpracovat je Úprava prostranství v okolí obecního úřadu.
Na návsi chybí parkovací stání,
zeleň, odpočinková místa, prostranství, kde by se mohli lidé
setkávat při kulturních a společenských akcích, a také chodník.
Studie uvedené problémy řeší
a obec na projekt podá žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Prostranství v okolí úřadu je
málo využívané, protože jeho současné uzpůsobení nám neumožňuje pořádat zde nějaké akce. Prostor návsi obec získala v loňském
roce, když odkoupila demolici
rodinného domu Františka Karlíka.
Původní urychlené řešení odstranění stavby se nyní blíží do další

fáze. Obec připravuje projekt pro
smysluplné využití návsi. Současná už neodpovídá našim dnešním potřebám,“ vysvětlil krok zastupitelstva starosta Petr Maňásek.
Zastupitelé proto po projektantech požadovali, aby našli vhodné
místo pro sochu Panny Marie
stojící před budovou obecního
úřadu. Také chtěli navrhnout
zpevněnou plochu s prostorem
pro umístění mobilního pódia,
parkovací místa v blízkosti úřadu,
nový chodník vedoucí od autobusové zastávky k úřadu, přemístění vývěskových tabulí a nový
mobiliář. Na návsi budou mít své
místo i záhony květin a keře.
V projektu se počítá s tím, že za
obecním úřadem vzniknou dvě
zpevněné plochy s vodopropust-

ným povrchem. První bude sloužit
při pořádání akcí, další jako prostor
pro umístění pódia. Podél budovy
úřadu budou nová parkovací místa. Plochy od sebe budou odděleny kvetoucími keři. Na návsi také
bude vysazen jehličnatý strom,
který bude každoročně plnit funkci vánočního stromu.
Součástí první zpevněné plochy bude i nové místo pro sochu.

Podél nového chodníku širokého
1,5 metru budou vysazeny menší
stromy, například javor nebo habr.
Keře a květiny budou vysázeny
tak, aby byla náves co nejdéle zelená. Půjde tedy o zeleň, která kvete v různých měsících v roce, například kalina, ptačí zob, hortenzie.
Lechotice musí žádost o dotaci
podat nejpozději 28. února.

LECHOTICE PATŘÍ MEZI ČLENSKÉ OBCE MIKROREGIONU HOLEŠOVSKO
Lechotice jsou jednou z dvaceti členských obcí Mikroregionu Holešovsko, který byl založen v roce 2001. Účelem vzniku
dobrovolného svazku bylo, aby
obce pořádaly společné kulturní
akce, setkání a navzájem spolupracovaly. Za tu dobu realizovaly
spousty projektů. Například překladiště odpadů v areálu Technických služeb Holešov, projektová
studie protipovodňových opat-

ření, informační dopravní značky,
turistické mapy, obecní bezdrátové rozhlasy či protipovodňové
hlásiče na vodních tocích. V roce
2016 se starostové rozhodli využít projekt, který nabídl Svaz měst
a obcí a založili Centrum společných služeb (CSS) mikroregionu
Holešovsko se sídlem na Městském úřadě v Holešově. Projekt je
financován z Evropské unie a CSS
má tři zaměstnance, kteří staros-

tům poskytují poradenskou činnost. Jejich mzda je financována
právě Evropskou unií.
Hlavním cílem CSS je rozvíjet
mikroregion Holešovsko a zlepšit životní podmínky pro místní
obyvatele. CSS také pomáhá
starostům s narůstající administrativní zátěží. Zaměstnanci poskytují starostům poradenství
například při zadávání veřejných
zakázek, při zpracovávání nových

obecně závazných vyhlášek, pomáhají s přípravou dokumentů,
nasměrují je při jednání s úřady,
pomůžou s vyhledáváním vhodných dotačních titulů a při řešení legislativních záležitostí. Také
pomohli obcím se zpracováním
Plánu rozvoje sportu.
Centrum se také podílí na pořádání kulturních akcí a na vzdělávacích seminářích pro starosty.
texty: Jana Hlavinková
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ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM JEŠTĚ ZASTUPITELÉ JEDNALI
Na zahradě mateřské školy chybí prostory, kde by si děti
mohly ukládat hračky a zároveň
měly kryté posezení, aby si mohly hrát venku i za horšího počasí. Proto zastupitelé projednali
návrh, aby byl v areálu školky
postaven zahradní domek. Cenovou nabídku předložila firma
Acer Woodway, s. r. o., v celkové
výši 504 447,79 Kč. Nabídka od

společnosti byla jako příliš
Účetní bude od ledna účtovysoká zastupiteli zamítnuta.
vat v novém systému KEO4.
Zastupitelé uzavřeli smlouvu se
Obec vypsala zadávací společností Alis, s. r. o. V rámci
řízení na výběr zhotovitele programu je už aktivní evidence
projektové dokumentace pro obyvatel a poplatky. V současné
stavební řízení kanalizace a době se pracuje na převodu spičističky odpadních vod. Oslovila sové služby.
společnost ProVenkov, s. r. o.,
aby pomohla s přípravou
Zastupitelé se shodli na tom,
projektové dokumentace.
že chtějí zmodernizovat webo-

vé stránky obce. Schválili proto
nabídku od společnosti Galileo
Corporation, která bude pracovat na jejich novém kabátě.
Telefonní budka v obci je už
nevyužívaná. Dnes už mají téměř všichni členové domácností
mobilní telefony, proto budou
zastupitelé kontaktovat vlastníka s nabídkou odprodeje.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
OdPa

Pol

Název

Příjmy

Výdaje

Rozpočtové příjmy
0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků

1 480 000

0

0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně
výdělečné činnosti

36 000

0

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů

115 000

0

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

1 180 000

0

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

50 000

0

0000

1211

Daň z přidané hodnoty

2 830 000

0

0000

1340

Poplatek za komunální odpad

202 000

0

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

0

0000

1361

Správní poplatky

5 000

0

0000

1381

Daň z hazardních her

0000

1511

Daň z nemovitostí

0000

4112

Neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

25 000

0

505 000

0

85 800

0

1012

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

63 200

0

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly

180 000

0

3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.

270 000

0

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

62 300

0

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

28 200

0

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

60 000

0

6171

Činnost místní správy

29 000

0

6330

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

72 000

0

7 279 500

0

Rozpočtové příjmy celkem

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Od listopadu je otevřena
samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
v přízemí budovy Centra pro
seniory Holešov (Domov

důchodců - Příční 1475).
MUDr. Tereza Szabó zde
ordinuje každý den a přijímá pacienty. Telefon do
ordinace je 573 395 474.

POPLATEK ZA ODPADY ZŮSTÁVÁ
I v roce 2019 zůstává výše
místního poplatku za svoz
odpadů ve stejné výši jako v
roce 2018. Sazba poplatku

4

pro poplatníka činí 528,- Kč a
je splatná do 31.3.2018. Při
úhradě do konce měsíce
února získáte úlevu 72,- Kč.

OdPa Pol Název
Rozpočtové výdaje
2212
Silnice
2292
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3341
Rozhlas a televize
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků - provoz multifunkčního domu,
Lechotský zpravodaj, občanské záležitosti
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3636
Územní rozvoj
3639
Komunální služby a územní rozvoj
3711
Odstraňování tuhých emisí
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Rozpočtové výdaje celkem
OdPa Pol Název
Financování
8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na
bank. účtech
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjček
Financování celkem
Rozpočet CELKEM

Příjmy
0
0
0
0
0
0
0
0

Výdaje
160 000
42 400
26 000
375 000
26 000
8 000
600
821 000

0
120 000
0
18 000
0
6 000 000
0
2 000
0
130 000
0
105 000
0
15 000
0
230 000
0
35 000
0
395 000
0
10 000
0
20 000
0
1 017 000
0
1 137 000
0
67 000
0
150 000
0
22 600
0
1 696 900
0 12 629 500
Příjmy

Výdaje

6 000 000

0

0

650 000

6 000 000
650 000
13 279 500 13 279 500

Rozpočet obce Lechotice pro rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem obce Lechotice dne
12.12.2018 jako schodkový, usnesením zastupitelstva č. ZO/2018/003/08.
Stav bankovního účtu Oberbank AG ke dni 30. 11. 2018 činí 5.514.130,28 Kč
Stav bankovního účtu ČNB ke dni 30. 11. 2018 činí 837.137,66 Kč
Stav bankovního účtu Fio Banka - rekondiční centrum ke dni 30.11.2018 činí 39.060,00 Kč
Stav bankovního účtu Fio Banka - obnova vodohospodářské infrastruktury ke dni 30.11.2018
činí 200.000,- Kč

zpravodajství
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ZAŽÁDEJTE SI O PODPORU Z GRANTOVÉHO PROGRAMU OBCE LECHOTICE
Na základě schváleného
Grantového programu upozorňuje obec Lechotice, že s účinností ode dne 15. prosince 2018
lze podávat žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu obce na
rok 2019. Žádosti o grant lze
předkládat pouze na předepsaném formuláři (ke stažení na

www.lechotice.cz) nebo v tištěné podobě k dispozici v kanceláři obecního úřadu), a to
nejpozději do 31. ledna 2019.
Žádosti o grant je nutné zaslat
na adresu Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice
u Holešova nebo doručit osobně do podatelny Obecního úřa-

du Lechotice v zalepené obálce
označené slovem „GRANT“ a rokem, na který je grant žádán
( „GRANT 2019“).
Zastupitelstvo obce Lechotice
rozhodlo na svém jednání 14. listopadu 2018 podpořit grantový
program obce Lechotice v roce
2019 částkou ve výši 200 000 ko-

Podpora sportovních
a sportovně společenských akcí

Podpora kulturních a kulturně
společenských akcí

Podpora volnočasových aktivit
dětí a mládeže

Podpora vzdělávacích
a výchovných aktivit

Žadatelé: fyzické osoby, zájmové
spolky, školy a školská zařízení,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory: Pořádání jednotlivých sportovních akcí nebo
akcí sportovně společenského
charakteru pro širší veřejnost.
Omezení: Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo
výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Žadatelé: fyzické osoby, zájmové
spolky, školy a školská zařízení,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory: Pořádání jednotlivých kulturních akcí nebo akcí
kulturně společenského charakteru pro širší veřejnost.
Omezení: Grant nemůže být poskytnut na investiční výdaje nebo
výdaje investičního charakteru.
Veškeré výdaje musí mít bezprostřední vztah k pořádané akci.

Žadatelé: fyzické osoby, zájmové
spolky, školy a školská zařízení,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory: Volnočasové aktivity
dětí, zájmové kroužky, vzdělávací
akce pro děti, protidrogová prevence a jiná prevence rizikového
chování, rozvoj talentu nadaných
dětí
Omezení: Grant nemůže být poskytnut na aktivity s komerčním
přesahem (předváděcí a prodejní
akce, primárně placené a podobně).

Žadatelé: fyzické osoby, zájmové
spolky, školy a školská zařízení,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory: Pořádání vzdělávacích nebo výchovných akcí pro
širší veřejnost v oblasti historie,
zdraví, společenského života
apod., dlouhodobější vzdělávací
a výchovné projekty s jasně specifikovaným cílem
Omezení: Grant nemůže být
poskytnut na vzdělávací akce
s komerčním přesahem (předváděcí a prodejní akce apod.).

Podpora běžné činnosti
spolků

Podpora provozu venkovské
prodejny

Žadatelé: Zájmové spolky,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nepodnikající
právnické osoby
Cíl podpory: Běžná činnost
žadatele, související s nutným
provozem či dalším rozvojem,
propagace žadatele.

Žadatelé: podnikající fyzická nebo
právnická osoba
Cíl podpory: podpora oblasti udržitelného rozvoje venkova, zachování
provozu obchodů se základními
potravinami a smíšeným zboží.
Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích akce činí 50%
celkových uznatelných výdajů
vynaložených v roce 2019.
Uznatelné výdaje: nákup vody,
paliv, energií, DHIM, HIM, ostatní
výdaje související s provozem
prodejny. Výdaje v období 1. 1. 2019
- 31. 12. 2019
Neuznatelné výdaje: nájemné,
mzdy a odvody, nákup věcí osobní
potřeby, úhrada DPH, správních
poplatků, penále, pokuty, sankce,
leasing.

Text Grantového programu,
Všeobecných podmínek činnosti Grantové komise, formulář
žádosti a další informace jsou k
dispozici na www.lechotice.cz/
grantovy-program nebo v kanceláři Obecního úřadu Lechotice.

run. Podmínkou pro poskytnutí
grantu je předpoklad, že grantem podpořené akce, aktivity,
služby a činnosti budou především realizovány na území katastru obce a pro subjekty žijící či
působící na území obce. Systém
podpory v roce 2019 předpokládá tento grantový program:

PF 2019
Vedení obce Vám přeje
vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, rodinného
štěstí, pohody, osobních úspěchů a splněných snů.
Ať se všichni ve zdraví sejdeme
u vánočního stromečku i příští rok.

5

PROSINEC 2018
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POPLATEK ZA STOČNÉ SE NAVYŠUJE O 98 KORUN
Odběratel
(1) Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené
na kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Odběratel platí stočné na základě smlouvy uzavřené s obcí
Lechotice jako provozovatelem
kanalizace. Stočné je cenou za
službu spojenou s odváděním

odpadních vod.

kající na základě hlášení.
(3) Úleva ve výši 48 Kč se poStanovení ceny stočného
skytne poplatníkovi, který uhra(1) 12,80 Kč za m3 (vč. DPH) odpad- dí stočné za celý rok do konce
ní vody při směrném čísle 35 m3/ února příslušného roku.
rok/osobu celkem 448 Kč vč. DPH.
(2) 12,80 Kč za m3 (vč. DPH) Splatnost a úhrada
odpadní vody vypouštěné do (1) Poplatník je povinen uhradit
kanalizačního řadu právnickou cenu stočného nejpozději do
osobou a fyzickou osobu podni- 31. 3. 2019.

Ohlašovací povinnost
(1) Skutečnosti rozhodné pro
změnu nebo zánik povinnosti
k úhradě stočného dle čl. 2 tohoto opatření obce je odběratel povinen ohlásit Obecnímu
úřadu Lechotice písemně nebo
ústně do protokolu nejpozději
do 15 dnů ode dne vzniku této
skutečnosti.

POČET OBYVATEL LECHOTIC MÍRNĚ KLESÁ
Rok

Muži (do 15. let)

Muži (nad 15 let)

Ženy (do 15. let)

Ženy (nad 15 let)

Celkem

2018

40

177

35

158

410

2017

42

177

35

160

414

2016

39

179

36

163

417

2015

41

179

37

166

423

2014

41

181

39

170

431

2013

39

178

43

169

429
zdroj: mvcr.cz

LETOS SE V LECHOTICÍCH NARODILY DVĚ DĚTI
Vítání občánků patří mezi tradiční rituál, kterým vítá starosta
nově narozené občánky Lechotic. V letošním roce se jednalo
o Emu Zapletalovou a Štěpánku
Hrubou.
Starosta pozval každou rodinu
zvlášť na multifunkční dům ke
slavnostnímu uvítání.
Nejprve vystoupily děti z mateřské školy, které si nachystaly
krátký program. Na klávesy je
doprovázela paní učitelka Marcela Klimková. Pan starosta pak

přednesl slavnostní projev a dal
maminkám kytičku a tatínkům
obálku s finančním darem od
obce. Miminka pak dostala na
památku ručník s vyšitým logem obce, hračku, kosmetické
potřeby a knížku, do které
budou rodiče zaznamenávat
prvních 5 let jejich života. Poté
se rodiče podepsali do pamětní
knihy a na řadu přišel i přípitek.
Rodiny se pak odebraly na
slavnostní oběd.
text: Jana Hlavinková

Tříkrálová sbírka
se bude v Lechoticích konat v sobotu 5. ledna.
Koledníci budou obcí procházet od 9.30 hodin.
Sbírku organizuje Charita České republiky a její výtěžek
je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám v daném regionu.
Za jakýkoliv finanční příspěvek předem děkujeme.
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DĚTI SI ZE ŠKOLKY ODNÁŠEJÍ PESTRÉ A PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY
Děti se do mateřské školy
těší nejen proto, že zde mají
kamarády a zaběhlý každodenní režim, ale i na aktivity,
které jsou nad rámec povinností. Besídky, výlety, tvoření
s rodiči a vystoupení je pro ně
příjemným zpestřením. Děti
díky tomu mají nové zážitky, naučí se další dovednosti a podívají se i mimo areál
školky. Téměř každý měsíc se
tak těší na to, co je čeká. Zde
je výčet některých aktivit za
posledního půl roku.

proběhl slavnostní slib, taneční
vystoupení předškoláků a pasování. Každý rok je nejen pro
děti, ale i pro rodiče připraveno
překvapení. Tentokrát to byli
dva poníci a kozel Lojza z Halenkovic. Děti se na ponících
povozily, opekly si špekáčky a ti
nejstarší a odvážní se připravili
na nocování ve školce. Večer je
pro nocležníky kromě pohádky
připravena stezka odvahy a odměna.
Akci vždy předchází výlet se
stejnou tématikou. Letos děti
prožily krásné dopoledne na
Rozloučili jsme se s před- Ranči v Kostelanech.
školáky
Ani letos nemohlo chybět
Děti dostaly dřevěného
tradiční rozloučení se čtyřmi dráčka
předškoláky, tentokrát na téma
Na začátku listopadu jsme
„Divoký západ“. Na úvod si paní měli za budovou mateřské
učitelky připravily scénku, poté školy Dračí šou. Díky krásnému

počasí se sešly děti nejen ze
školky, ale přišli i školáci a přespolní. Po dračí přehlídce si děti
opekly špekáčky a malovaly
obrázky, za které dostaly odměněny. Na závěr bývá oceněn
nejlepší drak. Protože se však
tentokrát neobjevil žádný podomácku vyrobený, odměnu
obdržel drak „lenoch“. Celkem
37 zúčastněných dětí si domů
odneslo dřevěného dráčka na
památku.
Ocenění získala mrkvová
pomazánka
O tři týdny později jsme měli
„Vypečené odpoledne“. Děti
spolu s rodiči vyráběli nejrůznější výtvory. Děti skládaly
a lepily dýně z vršků, vymalovávaly omalovánky se strašáky,
dlabaly dýně za pomocí rodičů
a vyráběly nejrůznější stvoření
z přírodního materiálu. Protože počasí nepřálo, všichni zúčastnění se rozmístili po prostorách školky. Při práci mohli
ochutnávat a hodnotit pokrmy
z ovoce a zeleniny, jako koláče,
pomazánky a nektary. Na závěr
byla oceněna mrkvová pomazánka. Všechny výtvory odnesli
tatínkové před školku, kde se
děti s akcí spontánně rozloučily
krásnou podzimní písničkou.

hádka Truhlík a Truhlička, která
děti seznamovala se základy
stolování. Pohádka se dětem
velice líbila a měly možnost se
i zapojit do dění. Na pohádku
se za námi přijely podívat i děti
z míškovické školky, se kterými
často podnikáme podobné
akce.
Dodržujeme zvyky a tradice
Protože mezi priority mateřské školy Lechotice patří uctívání místních (českých) tradic
a zvyků, na dušičky jsme při
pobytu venku navštívili žeranovický kostel a hřbitov. Paní
učitelky s dětmi zapálily svíčku
padlým vojákům či příbuzným. Protože zrovna v kostele
probíhal úklid, měly děti
možnost nahlédnout dovnitř a
zopakovat si pár znalostí o
našich svátcích. Každoročně o
Vánocích děti s učitelkami
chodí obdivovat také místní
vyhlášený Betlém.

Přišel čert, Mikuláš i anděl
Po roce do mateřské školy
zavítala mikulášská družina.
Před Mikuláše předstoupily
skoro všechny děti. Protože ale
letos navštěvuje školku převážná většina chlapců, čert se
těšil, že někoho odnese do
pekla. Anděl však dobře strážil
Učili jsme se základům sto- u dveří a nevydal pekelníkovi
jedinou duši.
lování
V říjnu navštívila školku potext: Monika Juráňová
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obecní akce

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ JSME PŘIPRAVILI ANDĚLSKOU PÁRTY
Klub žen Lechotice uspořádal
jako každý rok 24. listopadu párty. Ta byla jak pro děti, tak pro
dospělé. Již název nasvědčuje
tomu, že nechyběly ani masky
andělů a čertů. Na programu
byly různé soutěže pro děti
i malování na obličej. Někteří

dospělí se také přidali. Následovalo překvapení v podobě
vystoupení dětských tanečních
mistrů ve společenském tanci.
Všem nám spadla brada nad jejich výkonem a profesionalitou.
Samozřejmě nesměla chybět
tradiční tombola, ve které se

sešlo na 100 cen. Ty jsme získali
od různých spolků, firem, podnikatelů i občanů. Akci podpořila
i obec. Všem děkujeme. Odpoledne i večer doprovázela DJka
– naše dorostenka. Nechybělo
ani občerstvení a samozřejmě
odměny pro děti. Sál byl vyzdo-

ben výrobky dětí z naší mateřské
školy. Účast byla velká a myslím,
že si každý přišel na své. Párty se
vydařila a už se těšíme na další
ročník. Děkuji všem, kteří se na
akci podíleli.
text: Lenka Březíková

NA BARTOLOMĚJSKÝCH HODECH ZAHRÁL MARTIN MAXA
Jednou z velkých akcí letošního roku byly i Bartolomějské
hody, které nabídly bohatý
program. Obec připravila zá-

bavu pro děti i dospělé. Ti nejmenší byli nadšeni klaunem
Fílou a jeho žonglérskou školou. Pro dospělé zahrála

k tanci i poslechu dechová
hudba Lidečanka. Hvězdou
večera se stal zpěvák Martin
Maxa. Jeho vystoupení sklidilo

velký potlesk a všechny
potěšila závěrečná autogramiáda včetně "selfíček" s oblíbeným umělcem.

PLÁN AKCÍ
31. prosince - Silvestr
5. ledna - Výroční členská schůze SDH Lechotice
19. ledna - Vepřové hody, košt slivovice a domácích likérů
26. ledna - Hasičský bál
9. února - Myslivecký ples
22. února - Beseda se seniory
Lechotický zpravodaj, periodický tisk samosprávního celku, vychází čtyřikrát ročně. Vyšlo v nákladu 170 kusů.
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