Usnesení
z 19. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 29. července 2019

RO 19/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 19/02 Rada obce schvaluje:
žádost o povolení tratě slalomové zkoušky motoristického podniku – Valašský automobilový
slalom ve dnech od 12. 10. do 13.10.2019 v blízkosti obce Lešná a Příluky. Uzavřená
komunikace pro veřejný provoz: sobota 12.10.2018 v době od 7.00 do 00.00 hodin, neděle
13.10.2018 v době od 0.00-16.00 hodin. Otevření komunikace mezi jednotlivými průjezdy
nebude povoleno. Vjezd vozidel IZS bude zabezpečen po celou dobu uzavírky.
Z: majetkosprávní
T: 08/2019
RO 19/03 Rada obce schvaluje:
žádost Valašská rally s.r.o., Jiráskova 2057, Vsetín o povolení rychlostních zkoušky
motoristického podniku Valašská rally Valmez 2020. Valašská rally se uskuteční v okolí
Valašského Meziříčí a Kopřivnice v termínu od 27. do 29. března 2020. Rychlostní zkouška
LEŠNÁ, délka 20,03 km. Pořadatel po skončení motoristického podniku uvede silnici i
okolí silnic do původního stavu.
Z: majetkosprávní
T: 08/2019
RO 19/04 Rada obce schvaluje:
vyhlášení prodejního záměru č. 01/2019 v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, § 39 odst.
1, ve znění pozdějších předpisů na pozemek parc. č. 936 o výměře 131 m2 v k.ú. Mštěnovice.
Z: majetkosprávní
T: 08/2019
RO 19/05 Rada obce schvaluje:
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti – položení komunikačního vedení a
zařízení na pozemku p. č. 694, 695, v k. ú. Lhotka nad Bečvou mezi společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ:
04084063, CETIN jako budoucí oprávněným a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná,
IČ: 00303992, jako budoucí povinným.
Povinnému, uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti, vznikne povinnost trpět na pozemku p.
č. 694, 695 v k. ú. Lhotka nad Bečvou právo umístění komunikačního vedení a zařízení. Věcné
břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí
oprávněný. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu ve
výši 250Kč/m2.
Z: starosta, majetkosprávní
T: 08/2019
RO 19/06 Rada obce schvaluje:
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti – položení komunikačního vedení a
zařízení na pozemku p. č. 694, 695, v k. ú. Lhotka nad Bečvou mezi společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ:
04084063, (CETIN jako budoucí oprávněným) a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41

Lešná, IČ: 00303992, jako budoucí povinným. Povinnému, uzavřením smlouvy o zřízení
služebnosti, vznikne povinnost trpět na pozemku p. č. 694, 695 v k. ú. Lhotka nad Bečvou právo
umístění komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě metalické kabely, optické
kabely včetně mikrotrubiček a HDPE trubky v délce 20,269 km. Věcné břemeno bude
vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný. Věcné
břemeno bude zřízeno na dobu životnosti stavby za jednorázovou úplatu ve výši 250Kč/m2.
Z: starosta, majetkosprávní
T: 08/2019
RO 19/07 Rada obce schvaluje:
2 ks solárních svítidel EV3 1230 S GPS.
Z:místostarostka, sekretar.
T: 08/2019
RO 19/08 Rada obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992,
DIČ:CZ00303992, zast. Ing. arch. Jaromírem Zavadilem, starostou obce a Spolek Pro
táborníky, Lešná 170, 756 41 Lešná, zast. xxx, předsedou.
Předmět smlouvy: dětský letní tábor
Výše dotace: 7 800,Z: místostarostka, účetní
T: 08/2019
RO 19/09 Rada obce schvaluje:
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lešná č. 1.1/2019 mezi Obcí
Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992, zastoupenou Ing. arch Jaromírem Zavadilem,
starostou obce a FC Lhotka nad Bečvou, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 70909814, zastoupena
xxx, předsedou FC.
Předmět smlouvy: údržba sportovní areálu (přihlášení ke sportovní činnosti)
Výše dotace: 29 000,- Kč
Z:místostarostka, účetní
T: 08/2019
RO 19/10 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na malbu obecního sportovního areálu, které využívá FC. Zhotovitel Grygařík
Zdeněk-Harrymal, Lešná. Cena xxx Kč bez DPH.
Z: sekretariát
T: 08/2019
Na vědomí:
- Žádost o odkoupení pozemku, k.ú. Mštěnovice parc.č. 936
- Oznámení o přihlášení FC Lhotka nad Bečvou do fotbalové soutěže 2019-2020
- Potvrzení o účasti dětí na dětském letním táboře „Ostrov pirátů“ – Spolek Pro
táborníky
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

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

