Usnesení
ze 7. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 11. února 2019
RO 7/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 7/02 Rada obce schvaluje:
Nařízení obce č. 01/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
s účinností od 1.3.2019.
Z: starosta, místostarostka
T: 03/2019
RO 7/03 Rada obce schvaluje:
vyhlášení Záměru o pronájmu č. 01/2019 v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 39 odst.
1 na nebytové prostory Lešná č.p. 66 - restaurace.
Z: starosta, majetkosprávní,T: 02/2019
RO 7/04 Rada obce schvaluje:
žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2019 na dofinancování pobytových
sociálních služeb domova se zvláštním režimem, které jsou poskytovány třem občanům
s trvalým pobytem z obce Lešná. Žadatel Diakonie ČCE-hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757
01 Valašské Meziříčí. Pro rok 2019 je výše spoluúčasti na jednoho klienta a rok v domově se
zvláštním v částce 15 230,- Kč. Celkem výše příspěvku 45 690,- Kč na rok 2019.
Z: místostarostka, T: 02/2019
RO 7/05 Rada obce schvaluje:
žádost paní xxx o přidělení bytu do DPS Jasenice od 1.3.2019.
Z: majetkosprávní, T: 02/2019
RO 7/06 Rada obce schvaluje:
seznam z fyzické inventarizace na vyřazení majetku z operativní evidence s nulovou hodnotou
za rok 2018 v počtu 36 ks a hromadný protokol o vyřazení majetku ve výši 18 787,- Kč.
Z: starosta, účetní, T: 02/2019
RO 7/07 Rada obce schvaluje:
Inventarizační zprávu za rok 2018. Plán inventur byl včas a řádně zpracován. U fyzické
inventury byl vždy člen inventarizační komise odpovědný za majetek. Nebyly zjištěny žádné
škody a manka na majetku obce. V roce 2018 proběhly Státním pozemkovým úřadem
pozemkové úpravy v k. ú. Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Jasenice a Příluky. Změnily se výměry
pozemků a vznikla nová parcelní čísla. Pozemkové úpravy neovlivnily vykazovanou hodnotu
pozemků.
Z: starosta, místostarostka, T: 02/2019
RO 7/08 Rada obce schvaluje:
výběrové řízení na půjčky z FRB na opravy a modernizaci bytového fondu, s účinností 15. 2.
2019. Termín pro podání žádosti od 11. března 2019 do 8. dubna 2019 včetně.
Z: místostaorostka, sekretariát, T: 02/2019
RO 7/09 Rada obce schvaluje:
žádost paní xxx na zvýšení měsíční odměny za vedení obecní kroniky, od února 2019 jí bude
vyplácena částka xxx Kč/měsíc na Dohodu o provedení práce.
Z: starosta, sekretariát, T: 02/2019

RO 7/10 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o poskytování regionálních knihovnických služeb uzavřenou mezi: Masarykova
veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín, IČ: 00851817, zast. PhDr.
Helenou Gajduškovou, ředitelkou a Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast.
Ing. arch. Jaromírem Zavadilem, starostou. Předmět smlouvy: poskytování regionálních
knihovnických služeb. Smlouva se jednává na dobu neurčitou.
Z: místostarostka, sekretariát, T: 02/2019
RO 7/11 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na zajištění zpracování a podání žádosti v rámci programu – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, jejímž vyhlašovatelem MM ČR – pracovní název projektu „Oprava mostku
na MK“. Cena ve výši xxx včetně DPH za zpracování je pevná.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 02/2019
RO 7/12 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na zajištění zpracování a podání žádosti v rámci programu – Podpora obnovy
a rozvoje venkova, jejímž vyhlašovatelem MM ČR – pracovní název projektu „Výletiště Lešná“
Cena ve výši xxx včetně DPH za zpracování je pevná.
Z: starosta, sekretariát, T: 02/2019
RO 7/13 Rada obce schvaluje:
žádost pana xxx, bytem xxx o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu pro svou
matku xxx, bytem xxx pro rok 2019. Odůvodnění: paní xxx se v místně trvalého bydliště
zdržuje jen výjimečně (§16 a, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů)
Z: místostarostka, sekretariát, T: 02/2019
RO 7/14 Rada obce schvaluje:
navýšení místního poplatku za svoz komunálního odpadu na dvojnásobek, tj. 880,- Kč
s účinností od 1.6.2019, k tomuto datu bude vytištěn nový seznam dlužníků a budou zpracovány
platební výměry.
Z: starosta, účetní, místostarostka,
T: 05-06/2019
RO 7/15 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8000786/001 uzavřenou mezi: Obec
Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast. Jaromírem Zavadilem, starostou obce
(strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zast. Na základě plné moci Josefem Františem, Branky 278, 756 45 Branky, IČO:
76004937 (strava oprávněná). Dotčená nemovitost: parc. č. 792/1 - ostatní plocha, 792/5 –
ostatní plocha, 2137/1 – ostatní plocha, v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí– vlastník (strana
povinná). Předmět smlouvy: zřízení a vymezení VB – osobní služebnosti – umístění,
provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy. Specifikace VB: umístění
distribuční soustavy, nadzemní vedení NN včetně 2 podpěrných bodů, pojistkové skříně a
zemní vedení NN včetně pojistkové skříně – název stavby „Lešná-Jasenice, parc. č. 792/7
Malý“.Cena: jednorázová náhrada vyplacená povinné straně 22 688,- Kč včetně DPH.
Z: starosta, sekretariát
T: 02/2019
RO 7/16 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8021369/002 uzavřenou mezi: Obec
Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast. Jaromírem Zavadilem, starostou obce
(strana povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405
02 Děčín, zast. na základě plné moci ENPRO Energo s.r.o., IČO: 28628250, DIČ: CZ28628250,
Sokolská 137/45 757 01 Valašské Meziříčí (strava oprávněná). Dotčená nemovitost: parc. č.
757/6 - ostatní plocha, 760/4 – ostatní plocha, 760/5 – ostatní plocha, 760/6 v k.ú. Perná u

Valašského Meziříčí– vlastník (strana povinná). Oprávněná strana je vlastníkem stavby zařízení
distribuční soustavy – nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupů. Cena: jednorázová
náhrada vyplacená povinné straně 19 326,- Kč k této částce bude připočítána daň z přidané
hodnoty.
Z: starosta, účetní, místostarostka
T: 02/2019
RO 7/17 Rada obce schvaluje:
výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem
„Splašková kanalizace obce Lešná – zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP“
a pověřuje starostu obce Lešná – pana Ing. arch. Jaromíra Zavadila, k podpisu rozhodnutí o
přidělení předmětné veřejné zakázky vítěznému účastníkovi KONEKO, spol. s r.o., Výstavní
2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 00577758.
Rada obce Lešná dále pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo k předmětné veřejné zakázce,
přičemž před podpisem smlouvy o dílo musí být návrh smlouvy schválen na jednání rady obce.
Smlouva o dílo bude podepsána za podmínek vzešlých z předmětného výběrového řízení.
Starosta poté podá informace na nejbližším jednání ZO po výběrovém řízení a po podpisu
smlouvy.
Z: starosta, majetkosprávní
T: 02/2019

Na vědomí:
-

Žádost o prodej obecního pozemku v k.ú. Lešná

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

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

