Usnesení
z 1. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 5. listopadu 2018
RO 1/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 1/02 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o zemědělském pachtu uzavřenou dle § 2345 a násl. zákona č. 89/2012, občanský
zákoník mezi smluvními stranami: propachtovatel: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ:
00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupena Ing. arch Jaromírem Zavadilem, starostou a pachtýř:
xxx, nar. xxx, bytem xxx, 756 41 Lešná Předmět pachtu: propachtovatel je vlastníkem dle LV
č. 10001, parc. č. 699/3 o výměře 482 m2 v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí zavazuje se
přenechat pozemek k dočasnému užívání a požívání. Pachtýř se zavazuje platit pachtovné ve
výši xxx,- Kč ročně, /340 m2 x xxx Kč/ (sazba za m2 plochy). Doba pachtu se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 12. 2018.
Z: majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
RO 1/03 Rada obce schvaluje
výzvu k podání nabídky - na veřejnou zakázku zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách – „Zhotovení oplocenek v lesích Obce Lešná“. Zadavatel: Obec Lešná,
Lešná 36, 756 41 Lešná, zast. Ing. arch Jaromír Zavadil, starosta obce, IČ: 00303992.
Název VZ – „Zhotovení oplocenek v lesích Obce Lešná“ Druh zadávacího řízení: veřejná
zakázka malého rozsahu – služby. Kvalifikace předmětu plnění: lesnické služby, kód CPV
77/77000000-0. Předpokládaná hodnota předmětu VZ: xxx Kč bez DPH
Předmět plnění: stavba drátěných oplocenek v lesích ve vlastnictví Obce Lešná.
Místo plnění VZ: k. ú. Lešná, pozemek parc. č. 552/1 a 555/2, k. ú. Němetice, pozemek parc.
č. 665/2 a parc. č. 648/2.
Z: majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
RO 1/04 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku a zakoupení rozšíření IS MISYS o modul Pasport inventarizace pozemků.
Cena 19 965,- Kč s DPH.
Z: místostarostka, sekretar. T: 11/2018
RO 1/05 Rada obce schvaluje
Smlouvu o zpracování mzdové agendy a účetním poradenství mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756
41 Lešná, IČ: 00303992, zast. Ing. arch. Jaromír Zavadil a Libuše Marková, mzdová účetní
Předmět dodatku:
1. změna článku III., bod 1: cena za zpracování jednoho osobního čísla za jednu činnost
pracovníka se navyšuje na xxx Kč.
2. článek III. se rozšiřuje o bod 3.4. – odběratel (obec) se může dohodnou s dodavatelem
na zajištění dalších služeb v rámci personální a mzdové agendy – odběratel vždy
odsouhlasí.
Z: starosta, sekretariát, T: 11/2018

RO 1/06 Rada obce schvaluje:
ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory restaurace Valaška k 31.1.2019.
Z: majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/07 Rada obce schvaluje:
žádost TJ Jasenice na výměnu sociálního zařízení v prostorech, které využívá TJ Jasenice – KD
Jasenice (2 ks WC a kapající sifony).
Z: místostarostka, T: 11/2018
RO 1/08 Rada obce schvaluje
paní Hanu Škrlovou a pana Stanislava Holeňu jako zástupce zřizovatele do Školské rady
Základní školy Lešná, okres Vsetín.
Z: starosta, T: 11/2018
RO 1/09 Rada obce schvaluje:
nabídku havarijního pojištění vozidla Fordu Tranzit pro JSDH Perná u Hasičské vzájemné
pojišťovny ve výši xxx Kč/rok a havarijní pojištění přívěsného vozíku u České podnikatelské
pojišťovny ve výši xxx Kč/rok.
Z: majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/10 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-8022941-001 uzavřenou mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 75641
Lešná, IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupená Ing. arch. Jaromírem Zavadilem,
starostou (strana budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly 874/8,
405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupena na základě plné moci Tomáš GiebelElektroluis, Rožnov pod Radhoštěm a dále plná moc udělena pro: xxx (strana budoucí
oprávněná). Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy. Budoucí povinná je
vlastníkem pozemku parc. č. 47 v k.ú. Lhotka nad Bečvou. Budoucí oprávněná je investorem
stavby distribuční soustavy-kabelové přípojky NN. Předmět smlouvy: smluvní stavy se
zavazují, že uzavřou vlastní smlouvu o zřízení VB. Předpokládaný rozsah omezení dotčené
nemovitosti VB činí 14 bm. Za zřízení VB bude vyplacena budoucí povinné straně jednorázová
částka xxx Kč/m2 bez DPH.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/11 Rada obce schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 75641 Lešná,
IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupená Ing. arch. Jaromírem Zavadilem, starostou
(příkazce nebo zadavatel) a VIA Consult a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec, IČ:
25084275, DIČ: CZ25084275, zastoupena Mgr. Bc. Milan Konečný, statutární ředitel
(příkazník)Předmět smlouvy: příkazník se zavazuje provést pro příkazce poradenské,
analytické a konzultační služby a veškerou související administrativu za účelem získání
finančních prostředků z evropských nebo jiných fondů k realizaci projektu „Splašková
kanalizace Lešná“. Cena: xxx Kč bez DPH.
Z: starosta, T: 11/2018
RO 1/12 Rada obce schvaluje:
Změnu zadávací dokumentace pro DPS Jasenice.

Z: starosta, T: 11/2018

RO 1/13 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 75641 Lešná,
IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992, zastoupená Ing. arch. Jaromírem Zavadilem, starostou,
(pronajímatel) a Xxx, xxx, není plátce DPH. Předmět nájmu: nebytové prostory v budově čp.
46 v k. ú. Perná za účelem provozování pohostinství. Doba nájmu: od 5.11.2018 na dobu

neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno dohodou – xxx Kč za rok. Placení
nájemného a služeb v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši xxx Kč. Nájemné za rok 2018
(5.11. – 31.12.2018) činí xxx Kč.
Z: místostarostka, majetkosprávní, účetní, T: 11/2018
RO 1/14 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, narozen xxx, xxxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 26. 7. 2017
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 229 o výměře 12 000 m2 v k.
ú. Příluky. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 229 na pozemky p. č. 518, 516, 480, 506. Na základě této
skutečnosti se ruší článek I. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje
přenechat pozemek parcela č. 518 o výměře 4 363 m2, pozemek p. č. 516 o výměře 5 856 m2,
část pozemku p. č. 480 o výměře 851 m2 a část pozemku p. č. 506 o výměře 930 m2, k.ú. Příluky
k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané
pachtovné. Bližší specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy,
která je přílohou tohoto dodatku. Předmět pachtu: pěstování energetických plodin.
Z: starosta, T: 11/2018
RO 1/15 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, narozen xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 6. 10. 2017
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 242 o výměře 25 m2 v k. ú.
Lhotka nad Bečvou. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 242 na pozemek p. č. 437. Na základě této skutečnosti se
ruší článek I. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat část
pozemku parcela č. 437 o výměře 25 m2, k.ú. Lhotka nad Bečvou k dočasnému užívání a
požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší
specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou
tohoto dodatku. Předmět pachtu: umístění včelích úlů.
Z: majetkosprávní, majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/16 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, xxx, xxx,xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 30.9.2015 smlouvu o
zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 285/4 o výměře 600 m2 v k. ú. Lhotka nad
Bečvou. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 285/4 na pozemek p. č. 529. Na základě této skutečnosti se
ruší článek I. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat část
pozemku parcela č. 529 o výměře 600 m2, k.ú. Lhotka nad Bečvou k dočasnému užívání a
požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší
specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou
tohoto dodatku. Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování.
Z: starosta, majetkosprávní
T: 11/2018
RO 1/17 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi:

Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch.
Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a xxx, narozen xxxx, xxx, xxx, (pachtýř)
Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 18. 5. 2017 smlouvu o zemědělském pachtu
k propachtování pozemku p. č. 294 o výměře 3 500 m2 v k. ú. Příluky. Na základě rozhodnutí
pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p. č. 294 na
pozemek p. č. 535. Na základě této skutečnosti se ruší článek I. a nahrazuje se takto:
Předmět pachtu:
Propachtovatel se zavazuje přenechat část pozemku parcela č. 535 o výměře 3 500 m 2, k.ú.
Příluky k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže
sjednané pachtovné. Bližší specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii
katastrální mapy, která je přílohou tohoto dodatku.
Předmět pachtu: užívání a požívání za účelem výcviku psů.
Z: majetkosprávní, starosta, T: 11/2018
RO 1/18 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi:
Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch.
Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a xxx, narozen xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a
pachtýř uzavřeli dne 25.2.2015 smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování části pozemku
p. č. 285/1 o výměře 1 797 m2, p. č. 384/2 o výměře 204 m2, p. č. 285/4 o výměře 895 m2, p. č.
384/1 o výměře 210 m2 vše v k. ú. Lhotka nad Bečvou a části pozemku p. č. 260 o výměře 3
917 m2, p. č. 228/1 o výměře 785 m2 vše v k. ú. Příluky. Na základě rozhodnutí pozemkového
úřadu došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p. č. 285/1, 384/2, 285/4,
384/1 v k. ú. Lhotka nad Bečvou na pozemky p. č. 526 a 529. Rovněž na základě rozhodnutí
pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p. č. 260 a
228/1 v k. ú. Příluky na pozemky p. č. 457 a 506. Na základě této skutečnosti se ruší článek I.
a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat část pozemku
parcela č. 526 o výměře 1 797 m2, část pozemku. č. 529 o výměře 1 309 m2 vše v k. ú. Lhotka
nad Bečvou a dále část pozemku p. č. 457 o výměře 3 917 m2 a část pozemku p. č. 506 o výměře
785 m2vše v k. ú. Příluky (dále též „předmět pachtu“) k dočasnému užívání a požívání a pachtýř
se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší specifikace předmětu
pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto dodatku.
Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/19 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi:
Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch.
Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a xxx, narozen xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a
pachtýř uzavřeli dne 26.4.2017 smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování části pozemku
p. č. 470/8 o výměře 21 350 m2, části p. č. 470/11 o výměře 148 m2, části p. č. 470/10 o výměře
5 430 m2, části p. č. 463/10 o výměře 1 420 m2, části p. č. 514/2 o výměře 550 m2, části p. č.
485/22 o výměře 1 250 m2, části p. č. 429/33 o výměře 800 m2 v k. ú. Mštěnovice. Na základě
rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p.
č. 470/8 na pozemek p. č. 911, pozemek p. č. 470/11 na pozemek p. č. 909, pozemek p. č.
470/10 na pozemek p. č. 911, pozemek p. č. 463/10 na pozemek p. č. 893, pozemku p. č. 514/2
na pozemek p. č. 902, pozemek p. č. 485/22 na pozemek p. č. 880, pozemek p. č. 429/33 na
pozemek p. č. 853 a již není ve vlastnictví obce Lešná. Na základě této skutečnosti se ruší
článek I. a III. nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat: část
pozemku parcela č. 911 o výměře 19 798 m2, pozemek parcela č. 909 o výměře 7 130 m2, část
pozemku parcela č. 893 o výměře 1 420 m2, část pozemku parcela č. 902 o výměře 550 m2, část

pozemku parcela č. 880 o výměře 1 250 m2, k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se
zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší specifikace předmětu
pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto dodatku.
Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování. Pachtovné za předmět pachtu je stanoveno ve
výši xxx ročně dle přílohy tohoto dodatku č. 1 výpočtový list.
Z: majetkosprávní, starosta, účetní, T: 11/2018
RO 1/20 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
Xxx, narozen xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 24.3.2015
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 470/18 o výměře 24 146 m2
v k. ú. Mštěnovice. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 470/18 na pozemek p. č. 901. Na základě této skutečnosti
se ruší článek I. a III. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje
přenechat část pozemku parcela č. 901 o výměře 21 462 m2, (dále též „předmět pachtu“)
k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané
pachtovné. Bližší specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy,
která je přílohou tohoto dodatku. Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování. Pachtovné za
předmět pachtu je stanoveno ve výši xxx ročně dle přílohy tohoto dodatku č. 1 výpočtový list.
Z: starosta, majetkosprávní, účetní, T: 11/2018
RO 1/21 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, narozen xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 24.3.2015 smlouvu
o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 470/8 o výměře 3 660 m2 v k. ú.
Mštěnovice. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 470/8 na pozemek p. č. 911. Na základě této skutečnosti se
ruší článek I. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat část
pozemku parcela č. 911 o výměře 3 660 m2, (dále též „předmět pachtu“) k dočasnému užívání
a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší
specifikace předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou
tohoto dodatku. Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 11/2018
RO 1/22 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostkou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel)
a xxx, narozena xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 24.3.2015
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 29/2 o výměře 635 m2 a p. č.
254/3 o výměře 335 m2 v k. ú. Lhotka nad Bečvou. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu
došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p. č. 29/2 v k. ú. Lhotka nad Bečvou
na pozemek p. č. 420. Pozemek p. č. 254/3 byl přečíslován na p. č. 425 a již není ve vlastnictví
Obce Lešná. Na základě této skutečnosti se ruší článek I. a III. a nahrazuje se takto: Předmět
pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat pozemek parcela č. 420, o výměře 616 m2 v k. ú.
Lhotka nad Bečvou (dále též „předmět pachtu“) k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se
zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší specifikace předmětu
pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto dodatku.
Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování. Pachtovné za předmět pachtu je stanoveno
dohodou ve výši xxx.
Z: starosta, majetkosprávní, účetní, T: 11/2018

RO 1/23 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, narozena xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 24.3.2015
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 90/2 o výměře 2 454 m2 a část
p. č. 335 o výměře 3 800 m2 v k. ú. Lhotka nad Bečvou. Na základě rozhodnutí pozemkového
úřadu došlo k přečíslování v rámci pozemkových úprav pozemku p. č. 90/2 v k. ú. Lhotka nad
Bečvou na pozemek p. č. 705. Pozemek p. č. 335 byl přečíslován na p. č. 852 a již není ve
vlastnictví Obce Lešná. Na základě této skutečnosti se ruší článek I. a III. a nahrazuje se takto:
Předmět pachtu: Propachtovatel se zavazuje přenechat pozemek parcela č. 705, o výměře 2 380
m2 v k. ú. Lhotka nad Bečvou (dále též „předmět pachtu“) k dočasnému užívání a ožívání a
pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší specifikace
předmětu pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto
dodatku. Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování. Pachtovné za předmět pachtu je
stanoveno dohodou ve výši xxx
Z: starosta, majetkosprávní, účetní, T: 11/2018
RO 1/24 Rada obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřený mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41
Lešná, IČ: 00303992, zastoupena starostou obce Ing. arch. Jaromír Zavadil, (propachtovatel) a
xxx, narozena xxx, xxx, xxx, (pachtýř) Propachtovatel a pachtýř uzavřeli dne 30.4.2015
smlouvu o zemědělském pachtu k propachtování pozemku p. č. 318/9 o výměře 1 747 m2 v k.
ú. Lhotka nad Bečvou. Na základě rozhodnutí pozemkového úřadu došlo k přečíslování v rámci
pozemkových úprav pozemku p. č. 318/9 v k. ú. Lhotka nad Bečvou na pozemek p. č. 769. Na
základě této skutečnosti se ruší článek I. a III. a nahrazuje se takto: Předmět pachtu:
Propachtovatel se zavazuje přenechat část pozemku parcela č. 769, o výměře 1 627 m2 v k. ú.
Lhotka nad Bečvou (dále též „předmět pachtu“) k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se
zavazuje platit za to propachtovateli níže sjednané pachtovné. Bližší specifikace předmětu
pachtu je rovněž vyznačena na kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto dodatku.
Předmět pachtu: zemědělské obhospodařování. Pachtovné za předmět pachtu je stanoveno
dohodou ve výši xxx
Z: starosta, majetkosprávní, účetní, T: 11/2018

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

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

