Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Lešná, konaného dne 27.2.2020
Z 8/01 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Doplněný program zasedání zastupitelstva obce Lešná.
Z 8/02 Zastupitelstvo obce volí:
ověřovatele zápisu Štěpán Šobora a Jana Melichaříková a návrhovou komisi ve složení Hana
Škrlová – předseda, Jana Štěpánková – člen a Jakub Kopřiva - člen.
Z 8/03 Zastupitelstvo obce samostatně ověřilo:
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že pořízený Územní plán
Lešná není v rozporu:
a) s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schváleno vládou ČR usnes. č. 929 ze dne 20. 7.
2009) včetně její aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3;
b) s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje
Zlínského kraje ve znění Aktualizace č. 2;
c) se stanovisky dotčených orgánů;
d) se stanoviskem krajského úřadu.
Z: starosta, T: 03/2020
Z 8/04 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kapitolu „7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit“ v Územním plánu Lešná.
Z: starosta, T: 03/2020
Z 8/05 Zastupitelstvo obce schvaluje:
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu Lešná ve znění dle přílohy č. 5
odůvodnění opatření obecné povahy - Územního plánu Lešná.

Z: starosta, T: 03/2020
Z 8/06 Zastupitelstvu obce vydává:
podle příslušného ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §
171 a následujících, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm.
y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Územní
plán Lešná formou opatření obecné povahy.
Z: starosta, T: 03/2020
Z 8/07 Zastupitelstvo obce schvaluje:
žádosti o půjčku z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu v celkové výši 585 000,Kč pro tyto žadatele:
xxx (Výměna oken včetně okenních rámů)
145 000,xxx (Stavební úpravy a opravy vnitřních prostor)
40 000,xxx (Stavební úpravy a opravy vnitřních prostor)
200 000,xxx (Výměna oken včetně okenních rámů)
200 000,Z: místostarostka, T: 03/2020

Z 8/08 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Lešná č. 1/2020 mezi
Obcí Lešná a FC Lhotka nad Bečvou. Výše finanční dotace 65 tis. Kč.
Z: místostarostka, T: 03/2020
Z 8/09 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Lešná č. 11/2020 mezi
Obcí Lešná a SDH Lešná. Výše finanční dotace 73 tis. Kč.
Z: majetek, T: 03/2020
Z 8/10 Zastupitelstvo obce schvaluje:
bezúplatné nabytí stavby a pozemků včetně veškerých součástí a příslušenství do vlastnicí
obce Lešná:
1. Stavby
- Tělesa pozemní komunikace číslo III/03566, od uzlového bodu 2514A147 po uzlový bod
2514A095, v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od křižovatky se silnicí III. třídy č.
03565 po konec silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy č. 0487) včetně jejich součástí a
příslušenství, nacházející se na pozemcích p. č. 230/1, p. č. 385, p. č. 647 vše ostatní plocha –
silnice v k. ú. Příluky, p. č. 1181 ostatní plocha – silnice, k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
a dále na pozemku p. č. 602/1 ostatní plocha – silnice k. ú. Lešná.
2. Pozemků
- p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3 168 m2,
- p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3 425 m2,
- p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
a LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 763 90 Zlín, IČ
70891320;
3. pozemku
- p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5 431 m2,
- p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1 816 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, od Zlínského kraje, tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín, IČ 70891320;
4. pozemku
- p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1 913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušeného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 927 pro obec Lešná a k. ú. Lešná, od Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90
Zlín, IČ 70891320.
Z: majetek, T: 03/2020
Z 8/11 Zastupitelstvo obce revokuje:
usnesení Z 23/14 ze dne 12.9.2018.
Z: majetek, T: 03/2020
Z 8/12 Zastupitelstvo obce revokuje:
usnesení Z 2/06 ze dne 19.12.2018.
Z: majetek, T: 03/2020

Z 8/13 Zastupitelstvo obce schvaluje:
směnu pozemku p. č. 561/2 o výměře 2 m2, p. č. 566/2 o výměře 37 m2, p. č. 566/8 o výměře
9 m2, p. č. 566/9 o výměře 26 m2, p. č. 566/10 o výměře 24 m2, p. č. 566/11 o výměře 3 m2,
p. č. 560/2 o výměře 53 m2 v k. ú. Příluky, které jsou ve vlastnictví Obce Lešná, Lešná 36,
756 41 Lešná, IČ 00303992 za pozemek p. č. 1386 o výměře cca 69 m2, p. č. 1383 o výměře
cca 462 m2 vše v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a p. č. 555/4 o výměře cca 14 m2 v k. ú.
Příluky, se kterými má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic České republiky,
s.p.o. se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390.
Z: majetek, T: 03/2020
Z 8/14 Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
záměr o směně č. 02/2020 v souladu se zákon. 128/2000 Sb., o obcích, § 39 odst. 1 ve znění
pozdějších předpisů na směnu pozemku p. č. 852/4 ostatní plocha 15 m2 oddělený z pozemku
p. č. 852/2, p. č. 860/94 ostatní plocha 6 m2 oddělený z pozemku p. č. 860/23 vše k. ú. Perná u
Valašského Meziříčí za pozemek p. č. 762/7 zahrada o výměře 2 m2 oddělený z pozemku p. č.
762/2, p. č. 762/8 zahrada o výměře 4 m2 oddělený z pozemku p. č. 762/2 vše v k. ú. Perná u
Valašského Meziříčí dle geometrického plánu číslo 246-4/2020 odsouhlaseného příslušným
katastrální pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro Obec Lešnou a k. ú. Perná u
Valašského Meziříčí.
Z: majetek, T: 03/2020
Z 8/15 Zastupitelstvo obce deleguje:
Ing. arch. Jaromíra Zavadila, starostu obce, jako zástupce Obce Lešná na řádnou Valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
dne 4.6.2020.
Z: sekretariát, T: 03/2020

Z 8/16 Zastupitelstvo obce deleguje:
paní Hanu Škrlovou, místostarostku obce, jako náhradníka Obce Lešná na řádnou Valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
dne 4.6.2020.
Z: sekretariát, T: 03/2020
Z 8/17 Zastupitelstvo obce schvaluje:
provedení pozemkové úpravy v obci Perná a v obci Jasenice z důvodu majetkových
vypořádání, rekonstrukcí současných či budováním nových polních cest, poldrů a dalších
opatření v katastrálních územích, které spadají pod obec.
Z: starosta, T: 03/2020
Z 8/18 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené Radou obce Lešná dne 22.1.2020 pod bodem
usnesení RO 33/08.
Z: místostarostka, T: 03/2020

........................................................
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

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

