Usnesení
z 8. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 18. února 2019
RO 8/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 8/02 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o nájmu bytu v DPS Jasenice uzavřenou mezi:
Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast. Ing. arch. Jaromír Zavadil,
starosta obce (pronajímatel) a xxx, bytem xxx, xxx (nájemce). Předmět nájmu: předmětem
smlouvy je nájem bytové jednotky – bytu č. 1 v přízemí domu č.p. 68 – DPS Jasenice. Celková
plocha bytu činí 24,55 m2. Doba nájmu: od 1.3.2019 do 29.2.2020 – doba určitá
Výše nájemného je stanovena dohodou ve výši xxx Kč/měsíc a výše záloh na dodávku tepla a
vody je stanovena na xxx Kč/měsíc.
Z: starosta, účetní
T: 03/2019
RO 8/03 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o Dílo uzavřenou mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast.
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta obce a xxx, xxx, xxx. Předmět smlouvy: vyhotovení návrhů
znaku a vlajky místní části Vysoká a hasičských symbolů. Termín dodání: do 18.3.2019
Cena za dílo: xxx
Z: starosta
T: 02/2019
RO 8/04 Rada obce schvaluje:
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a po kolaudaci stavby uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene – umístění a provozování zemního vedení NN, jeho opravy
a údržby na pozemku p. č. 792/1 v k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí mezi společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV– Podmokly, IČ: 24729035,
jako oprávněným a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, jako
povinným. Povinnému, uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, vznikne
povinnost trpět na pozemku p. č. 792/1 v k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí právo umístění
a provozování zemního vedení NN-Lešná-Jasenice, obec Lešná, p.č. 704/18, NNV, NNk – IP12/8023470-002, jeho oprava a údržba. 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: 02-03/2019
RO 8/05 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o dílo (Smlouva o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a
souvisejících služeb) uzavřená mezi: Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, DIČ:
CZ00303992, zast. Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta obce (objednatel) a KONEKO, spol
s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 00577758, DIČ: CZ00577758, zast. Ing. Oldřich
Kazda, jednatel (zhotovitel). Předmět díla: vypracování projektové dokumentace (včetně
inženýrské činnosti) ve stupni DUR projektová dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP
projektová dokumentace pro stavební povolení) pro projekt „Splašková kanalizace obce
Lešná“.

Termín plnění: zhotovitel je povinen dodat předmět plnění této smlouvy nejpozději do 150
kalendářních dní od uzavření této smlouvy. Cena díla: xxx. Rada obce pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 02/2019
RO 8/06 Rada obce schvaluje:
žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému, shromažďování a likvidace KO za
rok 2019 od č.p. Lešná 25.
Z: místostarostka, účetní
T: 03/2019
RO 8/07 Rada obce schvaluje:
žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému svozu, shromažďování a likvidace KO
za rok 2019 od č.p. Lešná 11. Nemovitost je dlouhodobě neobyvatelná.
Z: místostarostka, účetní
T: 03/2019
RO 8/08 Rada obce schvaluje:
žádost o prominutí místního poplatku za provoz systému svozu, shromažďování a likvidace KO
za rok 2013, 2014, 2015, 2016 od č.p. Lešná 11. Nemovitost je dlouhodobě neobyvatelná.
Z: místostarostka, účetní
T: 03/2019
RO 8/09 Rada obce schvaluje:
účetní závěrku Základní školy Lešná, okres Vsetín, Lešná 133, 756 41 Lešná, příspěvkové
organizace, IČ: 44740972 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018. Hospodářský výsledek
Základní školy Lešná, okres Vsetín za rok 2018 ve výši 26 018,54 Kč a rozděluje se takto:
Fond odměn 20 814,94 Kč, Rezervní fond 5 203,60 Kč.
Z: místostarostka
T: 02/2019
RO 8/10 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013, DIČ: CZ 0890013, sídlo závodu v Olomouci, U Dětského
domova 263, 772 11 Olomouc (na základě plné moci), zast. Ing. Zdeněk Děrda, ředitel závodu
Horní Morava, (vlastník pozemku) a Obec Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, zast.
Ing. arch. Jaromír Zavadil, starosta obce (stavebník). Vlastník pozemku prohlašuje, že má právo
hospodařit s majetkem ČR, pozemek parc. č. 610/6 - vodní plocha. Investor stavby jako vlastník
mostu přes potok Slaná voda má záměr realizovat stavbu, spočívající v demolici původního
mostku a výstavbě nového dle schválené projektové dokumentace „Oprava mostku na silnici
III/0487, Lešná.
Z: starosta, majetkosprávní
T: 02/2019
RO 8/11 Rada obce schvaluje:
účetní závěrku Mateřské školy Lešná, okres Vsetín, Lešná 133, 756 41 Lešná, příspěvkové
organizace, IČ: 44740964 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
Hospodářský výsledek Mateřské školy Lešná, okres Vsetín za rok 2018 ve výši 129 900,51
Kč rozděluje: Fond odměn 51 960,21 Kč, Rezervní fond 77 940,31 Kč.
Z: místostarostka, T: 02/2019
Na vědomí: Žádost o prodej obecního pozemku v k.ú. Lešná a Vyjádření obce k rozvojovým
programům
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

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

