Usnesení
z 2. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 19. listopadu 2018
RO 2/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 2/02 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zřízení VB č. A.0439-00491 uzavřenou mezi smluvními stranami: ČEPS, a.s., se
sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zastoupená Martinem Kolářem, ved. odboru
Územní problematika („oprávněný“) a Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992,
DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem, starostou (oprávněný).
Oprávněný je provozovatelem a vlastníkem zařízení přenosové soustavy ČR.
Nemovitosti zatížené VB: povinný je výlučným vlastníkem pozemků parc. č.:
KN/PK 664/1 o výměře 4 642 m2, druh pozemku orná půda
KN/PK 667/1 o výměře 794 m2, druh pozemku orná půda
zapsaných na LV 10001 pro k.ú. Lešná.
Povinný zřizuje na pozemku ve prospěch oprávněného VB (služebnost). Oprávněný VB přijímá
a povinný výkon VB je povinen strpět. Vymezení VB dle GP.
Doba trvání VB: doba neurčitá
Náhrada za zřízení VB: oprávněný se zavazuje zaplatit povinnému za zřízení VB jednorázovou
náhradu ve výši xxx Kč bez DPH.
Z: majetkosprávní, starosta, účetní, T: 11/2018
RO 2/03 Rada obce schvaluje
Smlouvu o zřízení VB č. A.0439-00491 uzavřenou mezi smluvními stranami: ČEPS, a.s., se
sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, zastoupená Martinem Kolářem, ved. odboru
Územní problematika („oprávněný“) a Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992,
DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem, starostou (oprávněný).
Oprávněný je provozovatelem a vlastníkem zařízení přenosové soustavy ČR.
Nemovitosti zatížené VB: povinný je výlučným vlastníkem pozemků parc.č.:
KN 671 o výměře 11 292 m2, druh pozemku orná půda
KN 694 o výměře 7 629 m2, druh pozemku ostatní plocha
KN 695 o výměře 2 200 m2, druh pozemku ostatní plocha
KN 696 o výměře 24 014 m2, druh pozemku orná půda
KN 742 o výměře 2 693 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaných na LV 10001 pro k.ú.
Lhotka nad Bečvou.
Povinný zřizuje na pozemku ve prospěch oprávněného VB (služebnost). Oprávněný VB
přijímá a povinný výkon VB je povinen strpět. Vymezení VB dle GP.
Doba trvání VB: doba neurčitá
Náhrada za zřízení VB: oprávněný se zavazuje zaplatit povinnému za zřízení VB
jednorázovou náhradu ve výši xxx Kč bez DPH.
Z: majetkosprávní, starosta, účetní, T: 11/2018

RO 2/04 Rada obce schvaluje:
vyhlášení prodejního záměru v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 39 odst. 1, ve znění
pozdějších předpisů na pozemek parc. č. 170/24 o výměře cca 49 m2 v k.ú. Mštěnovice.
Z: majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
RO 2/05 Rada obce schvaluje
zakoupení ohňostroje do místních částí k přivítání nového roku. Cena 3 460,- Kč/ks – typ N03
plus. Cena celkem za 7 kusů 24 220,- Kč. Náklady bude hradit obec.
Z: sekretariát, místostarostka, T: 11/2018
RO 2/06 Rada obce schvaluje:
Rada obce schvaluje zřízení těchto komisí: Komise pro životní prostředí 5 členů, předseda paní
PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Komise pro sport a kulturu 11 členů, předseda paní Mgr. Pavla
Holmanová.
Z: místostarostka, sekr., T: 11/2018
RO 2/07 Rada obce schvaluje:
jako vlastník nemovitosti č. p. Lešná 37 souhlas s umístěním sídla k podnikání paní xxx nar.
xxx, bytem xxx.
Z: místostarostka, majetkosprávní, T: 11/2018
RO 2/08 Rada obce schvaluje
cenovou nabídku pro 46 ks dopravního značení firmy NVB Line, s.r.o., Cukrovar 716, 768 21
Kvasice. Cena xxx Kč s DPH.
Z: sekretariát, T: 11/2018
RO 2/09 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na zhotovení oplocenek v lesích Obce Lešná firmy AAA Forest s.r.o.,
Londýnská 730/59, Vinohrady, Praha 2, IČ 05399491, cena xxx Kč bez DPH.
Z: OLH, majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
RO 2/10 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, zast. Ing.
arch. Jaromír Zavadil, starostou, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, („objednatel“) a
AAA Forest s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha, zast. Petr Kudělka, IČ: 05399491,
DIČ:CZ05399491, („zhotovitel“).
Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele
dílo: „Zhotovení oplocenek v lesích Obce Lešná“ („dílo“)
Termín zahájení realizace díla:
do 3 kalendářních dnů od předání místa realizace
Dokončení a předání díla:
nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání místa
realizace
Místem plnění jsou pozemky p. č. 552/1, 555/2 v k. ú. Lešná a 665/2, 648/2 v k. ú. Němetice,
okres Vsetín, Zlínský kraj. Celková cena bez DPH xxx Kč
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Předání a převzetí díla: Dílo je provedeno,
je-li zhotovitelem dokončeno a převzato objednatelem. Odpovědnost za vady: zhotovitel
poskytuje objednateli záruku za jakost prací v délce 24 měsíců.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 11/2018

RO 2/11 Rada obce schvaluje
vyhlášení Záměru o směně č. 03/2018 v souladu se zák. 128/2000 Sb. o obcích, § 39, odst. 1,
ve znění pozdějších předpisů: Pozemek parc. č. 82/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Mštěnovice, část
pozemku parc. č. 20/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Mštěnovice za část pozemku parc. č. 20/2 o
výměře cca 15 m2 v k.ú. Mštěnovice. Záměr je vyhlášen na základě narovnání vlastnických
vztah mezi Obcí Lešná a xxx.
Z: majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
Na vědomí:
-

Žádost o odkup pozemku parc. č. 170/24 v k. ú. Mštěnovice
Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 517/1, k.ú. Lešná
Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 517/1, k.ú. Lešná

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

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

