Usnesení
ze 4. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 17. prosince 2018
RO 4/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 4/02 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene evid. č. 23125, která
byla uzavřena 17.9.2010 uzavřená mezi smluvními stranami: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/2, 170
00 Praha 7, IČ: 60193531, zast., Mgr. Jan Duspěv, předseda představenstva a Ing. Helena
Hostková, místopředsedkyně představenstva („budoucí oprávněný) a Obec Lešná, Lešná 36,
756 41 Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem,
starostou („budoucí povinný) Smluvní strany uzavřeny dne 17.9.2010 Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB, neboť oprávněný připravuje veřejně prospěšnou liniovou stavbu LoukovSedlnice a k této smlouvě byl dne 8.10.2015 uzavřen Dodatek č. 1.
Předmět Dodatku č. 2: Budoucí povinný zřídí budoucí smlouvu k tíži pozemku parc. č. 704/4 o
výměře 210 m2, pozemku parc. č. 793 o výměře 7035 m2, pozemku parc. č. 1009/5 o výměře
329 m2, pozemku parc. č. 1100 o výměře 5237 m2, pozemku parc. č. 1336/4 o výměře 962 m2,
pozemku parc. č. 2107/1 o výměře 5001 m2, pozemku parc. č. 2108 o výměře 1813 m2,
pozemku parc. č. 2122/4 o výměře 3390 m2, pozemku parc. č. 2126 o výměře 921 m2,
pozemku parc. č. 2128/2 o výměře 740, pozemku parc. č. 2137/1 o výměře 3087 m2, pozemku
parc. č. 2160 o výměře 1241 m2 vše v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu smluvními stranami a sjednává na dobu určitou
do 31.-12.2021.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/03 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene evid. č. 23509, která
byla uzavřena 17.9.2010 uzavřená mezi smluvními stranami: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/2, 170
00 Praha 7, IČ: 60193531, zast., Mgr. Jan Duspěv, předseda představenstva a Ing. Helena
Hostková, místopředsedkyně představenstva („budoucí oprávněný) a Obec Lešná, Lešná 36,
756 41 Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem,
starostou („budoucí povinný) Smluvní strany uzavřeny dne 17.9.2010 Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB, neboť oprávněný připravuje veřejně prospěšnou liniovou stavbu LoukovSedlnice a k této smlouvě byl dne 8.10.2015 uzavřen Dodatek č. 1.
Předmět Dodatku č. 2:
Budoucí povinný zřídí budoucí smlouvu k tíži pozemku parc. č. 85/42 o výměře 1238 m2,
pozemku parc. č. 85/51 o výměře 1177 m2, pozemku parc. č. 85/79 o výměře 800 m2, pozemku
parc. č. 85/81 o výměře 308 m2, pozemku parc. č. 167 o výměře 1233 m2,
pozemku parc. č. 168 o výměře 942 m2, pozemku parc. č. 169/2 o výměře 3670 m2,
pozemku parc. č. 255/15 o výměře 9765 m2, pozemku parc. č. 255/19 o výměře 29476 m2, vše
v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními
stranami a sjednává na dobu určitou do 31.-12.2021.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018

RO 4/04 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene evid. č. 25030, která
byla uzavřena 17.9.2010 uzavřená mezi smluvními stranami: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/2, 170
00 Praha 7, IČ: 60193531, zast., Mgr. Jan Duspěv, předseda představenstva a Ing. Helena
Hostková, místopředsedkyně představenstva („budoucí oprávněný) a Obec Lešná, Lešná 36,
756 41 Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem,
starostou („budoucí povinný) Smluvní strany uzavřeny dne 17.9.2010 Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení VB, neboť oprávněný připravuje veřejně prospěšnou liniovou stavbu LoukovSedlnice a k této smlouvě byl dne 8.10.2015 uzavřen Dodatek č. 1.
Předmět Dodatku č. 2:
Budoucí povinný zřídí budoucí smlouvu k tíži pozemku parc. č. 659 o výměře 2682 m2,
pozemku parc. č. 695 o výměře 2200 m2, pozemku parc. č. 696 o výměře 24014 m2, pozemku
parc. č. 671 o výměře 11292 m2, pozemku parc. č. 742 o výměře 2693 m2,
pozemku parc. č. 721 o výměře 2 m2, pozemku parc. č. 694 o výměře 7629 m2,
vše v k.ú. Lhotka nad Bečvou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami
a sjednává na dobu určitou do 31.-12.2021.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/05 Rada obce schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti uzavřenou mezi:
Božena Šustalová, Nádražní 651, 742 66 Štramberk („povinná“) a Obec Lešná, Lešná 36, 756
41 Lešná, IČ: 00303992, zast. Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta („oprávněný).
Povinná je vlastníkem pozemku parc. č. 296 v k.ú. Lešná na kterém je umístěn sloup veřejného
osvětlení. Předmět smlouvy: umístění a provozování sloupu veřejného osvětlení
vstup a vjezd dopravními prostředky na služebný pozemek v souvislosti s provozováním,
opravami a údržbou sloupu veřejného osvětlení. Věcné břemeno-služebnost se zřizuje za
jednorázovou úplatu 6 000,- Kč.
Z: starosta, T: 12/2018
RO 4/06 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o VB – služebnosti uzavřenou mezi: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupeno Ing. Karlem
Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ: 659 93 390,
DIČ: CZ 65993390 jako „Povinný“ na straně jedné a Obec Lešná, se sídlem Lešná 36,

756 41 Lešná, zastoupena Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta, IČ: 003 03 992, DIČ:
CZ00303992 jako „Oprávněný“ na straně druhé.
Vlastnické vztahy
Česká republika je vlastníkem a Povinnému na základě zřizovací listiny přísluší ve smyslu ust. § 9
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, v platném znění, hospodařit s majetkem státu, a to s pozemky p.
č. 634, p. č. 641, p. č. 642, p. č. 643, p. č.905, p. č.906/1, p. č. 907, p. č. 909 a p. č.910/1 vše v k. ú.
Lhotka nad Bečvou, obec Lešná. Uvedené Pozemky jsou zapsány na LV č. 516 pro k. ú. Lhotka nad
Bečvou, obec Lešná u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
Oprávněný je vlastníkem stavby inženýrské sítě označené jako SO 452 Veřejné osvětlení na silnici
III/0487, realizované v rámci stavby Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa, která je zčásti
umístěna na Pozemcích uvedených v článku I. odstavci 1 této smlouvy.

Závazky smluvních stran
Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch Oprávněného věcné břemeno-služebnost
inženýrské sítě k Pozemkům (jejich části) p. č. 634, p. č. 641, p. č. 642, p. č. 643,p. č.905, p. č.
906/1, p. č. 907, p. č. 909 a p. č.910/1 (dále jen služebné pozemky) vše v k.ú. Lhotka nad
Bečvou, obec Lešná v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu č. 433-71620/2018 ze dne
3.12.2018, který vyhotovil ValMezgeo s.r.o., Ing. Petr Žváčka potvrdil Katastrální úřad pro
Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí dne 5. 12. 2018. Geometrický plán tvoří
nedílnou součást smlouvy.

Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti
Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské
sítě v celkové výši 500 Kč bez DPH (slovy: pětsetkorunčeských bez DPH).

Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/07 Rada obce schvaluje:
Rada obce schvaluje Smlouvu o VB – služebnosti uzavřenou mezi: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupeno Ing.
Karlem Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ: 659
93 390, DIČ: CZ 65993390 jako „Oprávněný“ nebo „investor“ na straně jedné a Obec Lešná, se

sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, zastoupena Ing. arch. Jaromír Zavadilem, starostou, IČ: 003
03 992, DIČ: CZ00303992 jako „Povinný“ na straně druhé a Vlastnické vztahy. Povinný je
výlučným vlastníkem nemovitosti, pozemku p. č. 516/1– ostatní plocha v k. ú. Lešná (dále jen „Pozemek“).
Oprávněný bude na Pozemku provozovat „SO 301 Dešťová kanalizace I/35 km 2,610 – 2,740“, která
vznikla v rámci stavby silnice „I/35 Lešná - Palačov“ včetně jeho součástí a příslušenství, (dále
„kanalizace“) Předmět Smlouvy: Smluvní strany tímto zřizují věcné břemeno služebnosti

inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného jako vlastníka služebné věci - pozemku p.
č. 516/1 v k. ú. Lešná, strpět na pozemku p. č. 516/1 v k. ú. Lešná, ze strany a ve prospěch
vlastníka kanalizace (Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic
a dálnic ČR) a každého dalšího vlastníka kanalizace a příslušenství, jako oprávněného, zřízení,
umístění a provozování kanalizace, včetně ochranného pásma a příslušenství a dále pak trvalý
přístup (každý den v roce, 24 hodin denně), tj. vstup, vjezd, chůzi a činnosti za účelem
provozování, kontroly, údržby, obnovy a obsluhy kanalizace s příslušenstvím. Věcné břemeno
se zřizuje v mezích a hranicích daných geometrickým plánem č. 545-21c/2018 ze dne 18.9.2018
vypracovaným zpracovatelem: xxx, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Věcné
břemeno-služebnost se sjednává na dobu neurčitou. Náhrada za zřízení věcného břemeneslužebnosti. Věcné břemeno – služebnost specifikované se zřizuje za úplatu, která byla sjednána
v souladu s § 3b odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění ve výši 10 000,-Kč (slovy:
Desettisíckorunčeských) a k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/08 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o VB – služebnosti uzavřenou mezi: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupeno Ing. Karlem
Chudárkem, ředitelem ŘSD ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ: 659 93 390,
DIČ: CZ 65993390 jako „Oprávněný“ nebo „investor“ na straně jedné a Obec Lešná, se sídlem

Lešná 36, 756 41 Lešná, zastoupena Ing. arch. Jaromír Zavadilem, starostou, IČ: 003 03 992,
DIČ: CZ00303992 jako „Povinný“ na straně druhé a Vlastnické vztahy Povinný je výlučným
vlastníkem nemovitosti, pozemku p. č. 505/10 – orná půda, pozemku p.č. 505/179 – ornů půda, pozemku p.č.
533/12 – orná půda, pozemku p.č. 609/3 – vodní plocha vše v k.ú. Lešná (dále jen „Pozemek“).
Oprávněný bude na Pozemku provozovat „SO 304.1 Dešťová kanalizace I/35 km 3,770-4,563“, která
vznikla v rámci stavby silnice „I/35 Lešná - Palačov“ včetně jeho součástí a příslušenství, (dále
„kanalizace“) Předmět Smlouvy: Smluvní strany tímto zřizují věcné břemeno služebnosti

inženýrské sítě spočívající v povinnosti povinného jako vlastníka služebné věci - pozemku p.
č. 505/10, pozemku p. č. 505/179, pozemku p. č. 533/12 a pozemku p. č. 609/3 v k. ú. Lešná,
strpět na pozemku p. č. 505/10, pozemku p. č. 505/179, pozemku p. č. 533/12 a pozemku p. č.
609/3 v k. ú. Lešná, ze strany a ve prospěch vlastníka kanalizace (Česká republika, příslušnost

hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR) a každého dalšího vlastníka
kanalizace a příslušenství, jako oprávněného, zřízení, umístění a provozování kanalizace,
včetně ochranného pásma a příslušenství a dále pak trvalý přístup (každý den v roce, 24 hodin
denně), tj. vstup, vjezd, chůzi a činnosti za účelem provozování, kontroly, údržby, obnovy a
obsluhy kanalizace s příslušenstvím. Věcné břemeno se zřizuje v mezích a hranicích daných
geometrickým plánem č. 545-21a/2018 ze dne 18.9.2018 vypracovaným zpracovatelem: Ing.
Michaelou Blatnou, úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Věcné břemenoslužebnost se sjednává na dobu neurčitou. Náhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti
Věcné břemeno – služebnost specifikované se zřizuje za úplatu, která byla sjednána v souladu s § 3b
odst. 3 zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění ve výši 40 000,-Kč (slovy: Čtyřicettisíckorun českých)
a k této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění
platby.

Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/09 Rada obce schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě na stavbu Lešná-Jasenice, parc. č. 339/2 NNK, k.ú. Jasenice u
Valašského Meziříčí. Obec Lešná, IČ: 00303992 DIČ: CZ00303992 se sídlem: Lešná 36, 756 41
Lešná V zastoupení starostou obce: Ing. arch. Jaromír Zavadil (strana „Budoucí povinná“) a ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02 Zastoupená: Ing. Martinem Bartečkem, IČ: 47195355, Lublaňská
1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady na základě plné moci č. PM/II-242/2018, („Budoucí
oprávněná“) (společně dále též „Smluvní strany“), SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O
ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O UMÍSTĚNÍ STAVBY LEŠNÁ-JASENICE,
P.Č. 339/2, NNK Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“)
na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny udělenou PDS Energetickým regulačním
úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu.
Prohlášení o právním a faktickém stavu.
Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
pozemku parc.č. 329/16, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 329/15, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 329/13, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 329/11, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 335/10, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 338/5, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
pozemku parc.č. 339/10, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, obec Lešná,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí (dále jen „Dotčená nemovitost“).
Budoucí oprávněná je investorem stavby zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení,
která se bude nacházet mj. na Dotčené nemovitosti. Předmět smlouvy: Předpokládaný rozsah
omezení Dotčené nemovitosti Věcným břemenem činí cca 114m. Smluvní strany se dohodly,
že za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby Zařízení distribuční
soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na základě Vlastní smlouvy
vyplacena jednorázová náhrada ve výši ve výši 250,- Kč/m2.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 01/2019

RO 4/10 Rada obce schvaluje:
vyhlášení Záměru o směně č. 04/2018 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, odst. 1,
ve znění pozdějších předpisů: část pozemku parc. č. 825/1 o výměře cca 61 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí za část pozemku parc. č. 77/3 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/11 Rada obce schvaluje:
vyhlášení Záměru o směně č. 05/2018 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, odst. 1,
ve znění pozdějších předpisů: část pozemku parc. č. 825/1 o výměře cca 159 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí za část pozemku parc. č. 763/7 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/12 Rada obce schvaluje:
vyhlášení Záměru o směně č. 06/2018 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, odst. 1,
ve znění pozdějších předpisů: část pozemku parc. č. 855/1 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí za část pozemku parc. č. 765 o výměře cca 54 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/13 Rada obce schvaluje:
vyhlášení Záměru o směně č. 07/2018 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, odst. 1,
ve znění pozdějších předpisů: část pozemku parc. č. 855/2 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí za část pozemku parc. č. 763/9 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Perná u
Valašského Meziříčí.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/14 Rada obce schvaluje:
žádost o ukončení Smlouvy o zemědělském pachtu na parc. č. 242 v k.ú. Lhotka nad Bečvou xxx, xxx.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/15 Rada obce schvaluje:
žádost o ukončení Smlouvy o zemědělském pachtu na část parc. č. 294 v k.ú. Příluky, z důvodu
pozemkových úprav byl pozemek přečíslován na parc. č. 535 – xxx, xxx.
Z: majetkosprávní, T: 12/2018
RO 4/16 Rada obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992,
IČ:CZ00303992, zast. Ing. arch. Jaromírem Zavadilem, starostou obce a Institut Krista
Velekněze, z.s., Choryně 1, 756 42 Choryně, zast. xxx, vedoucí Domova pro seniory. Předmět
smlouvy: podíl nákladů na provoz registrované sociální služby pro občany Obce Lešná. Výše
dotace: 15 000,- Kč.
Z: místostarostka, účetní, T: 12/2018
RO 4/17 Rada obce schvaluje:
odměnu paní ředitelce ZŠ Lešná ve výši xxx Kč. Odměna bude vyplacena ze státních prostředků
určených na platy pedagogických zaměstnanců.
Z: místostarostka, T: 12/2018
RO 4/18 Rada obce schvaluje:
odměnu paní ředitelce MŠ Lešná ve výši xxx Kč. Odměna bude vyplacena ze státních
prostředků určených na platy pedagogických zaměstnanců.
Z: místostarostka, T: 12/2018

RO 4/19 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č.
VaK/198/2004 – aktualizace na rok 2019. Tímto dodatkem se ruší platnost předcházejícího
dodatku. Cena celkem s DPH xxx Kč.
Z: starosta, T: 12/2018
RO 4/20 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 se Smlouvě o půjčce na zvelebení bytových prostor č. 18/03 a účinnost této
smlouvy se prodlužuje do 31.12.2019.
Z: místostarostka, účetní, T: 12/2018
RO 4/21 Rada obce schvaluje:
hodnotu stravovacího kuponů pro zaměstnance ve výši xxx Kč na den. Obec přispívá nákladů
xxx Kč, ze sociálního fondu xxx Kč, úhrada zaměstnance xxx Kč.
Z: starosta, účetní, T: 12/2018
RO 4/22 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo č. 1331/2018 na poskytování technické podpory geografického informačního
systému MISYS-LEŠNÁ uzavřenou mezi: GEPRO spol. s r.o., Štěfánikova 52, 150 00 Praha
5, IČ: 44851529, DIČ:CZ44851529, zast. Ing. Zdenek Hofmann, jednatel a ředitel (zhotovitel)
a Obec Lešná, Lešná 36, 75641 Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupená Ing. arch.
Jaromírem Zavadilem, starostou, (objednatel). Předmět smlouvy: Předmětem této smlouvy je
průběžné poskytování technické podpory, daného programového vybavení, odborná vzdálená
pomoc, emailová pomoc. Cena xxx- Kč/rok.
Z: starosta, účetní, T: 12/2018
RO 4/23 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dodávce pitné vody uzavřenou mezi: Obec Starý Jičín, Starý Jičín 133, 742 31 Starý
Jičín, IČ: 00298425, DIČ:CZ00298425, zast. Ing. Rudolf Hrnčíř (dodavatel) a Obec Lešná,
Lešná 36, 75641 Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupená Ing. arch. Jaromírem
Zavadilem, starostou (odběratel). Voda bude dodávána v množství dle potřeb odběratele,
maximálně však v množství 3,50 l/s-1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinnosti od
1.1.2019 do 31.12.2019. Cena dodávané vody činí xxx Kč/m3.
Z: starosta, účetní, T: 12/2018
RO 4/24 Rada obce schvaluje:
cenu vodného pro rok 2019:
Choryně
23,53 Kč bez DPH
Lešná, Lhotka nad Bečvou
31,45 Kč bez DPH
Mštěnovice
42,00 Kč bez DPH
Z: starosta, účetní, T: 0-12/2019
RO 4/25 Rada obce schvaluje:
Rada obce revokuje usnesení č. RO 112/18 ze dne 26.9.2018.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 12/2018
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce
Na vědomí: Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

………………………………
Hana Škrlová
místostarostka obce

