Usnesení
z 15. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 3. června 2019
RO 15/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 15/02 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o právu provést stavbu kterou ve smyslu ust. § 96 odst. 3 písm. a) zákona č. 83/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu uzavírají xxx, xxx, xxx (dále jen „stavebník“) a
Obec Lešná, zastoupená Ing. arch. Jaromírem Zavadilem – starostou obce Lešná 36, 756 41
Lešná IČ: 00303992, DIČ: CZ00303992 , dále jen „vlastník nemovitosti“. xxx jsou vlastníci
nemovitosti parc. č. xxx, trvalý travní porost zapsané na LV č. xxx, pro k.ú. Mštěnovice. Obec
Lešná je vlastníkem nemovitostí, parcel č. 876, 847, 848 druh ostatní plocha. Stavebník má
v úmyslu na nemovitostech parc. č. 876, 847, 848 provést stavbu -přípojku inženýrských sítí –
přípojka vody. Vlastník nemovitosti souhlasí, aby na nemovitosti parc. č. 876, 847, 848 byla
realizována stavebníkem stavba. Stavebníkovi vzniká oprávnění:
a) zřídit stavbu-sjezd z RD na místní komunikaci, přípojku IS-vody, NN
b) vstupovat a vjíždět na nemovitost v souvislosti se zřizováním, opravami, provozem a
údržbou stavby sjezdu.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 06/2019
RO 15/03 Rada obce schvaluje:
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8015299/3, Lešná, parc. č.
33/1 a 222/1, Čaputa, NNK- umístění a provozování zemního vedení NN, jeho opravy a údržby
na pozemku p. č. 221/2, 705/7, a 706 k. ú. Vysoká 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. 221/2, 705/7, a 706 k. ú. Vysoká právo umístění a provozování zemního
vedení NN-Lešná. Věcné břemeno bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením
věcného břemene hradí oprávněný. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši
xxx Kč + DPH 21%, tj. celkem xxx Kč.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 06/2019
RO 15/04 Rada obce schvaluje:
Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi: Obec Lešná, zastoupená Ing. arch.
Jaromírem Zavadilem – starostou obce Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ: 00303992, DIČ:
CZ00303992 (pronajímatel) a FC Lhotka nad Bečvou, z.s., se sídlem Lešná 36, 756 41, IČ:
70909814, zastoupen xxx, předsedu spolku (nájemce) Předmět pronájmu: jsou nemovitosti
pozemky, parc. č. 267, 268/3 a 459, vše ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha.
Pozemek parc. č. 265/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a dále pozemek parc. č. 266
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti, budova bez čísla
popisného. Předmět pronájmu je pronajímán za účelem provozování činnosti fotbalového
klubu FC Lhotka nad Bečvou. Doba nájmu se uzavírá s účinností od 1.7.20219 na dobu
určitou jednoho roku, tj. do 30.6.2020. Nájemné a služby: Nájemné je stanoveno dohodou a to
ve výši 20 000,- Kč za rok.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 06/2019

RO 15/05 Rada obce schvaluje:
Informaci o konání ZO Lešná s programem, které se bude konat dne 19. 6. 2019 v 17.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Lešná.
Z: sekretariát, T: 06/2019
RO 15/06 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na zednické práce při rekonstrukci sálu v KD Perná. Cena xx Kč. Zhotovitel:
xxx, xxx, xxx.
Z: starosta
T: 06,07/2019
RO 15/07 Rada obce schvaluje:
cenovou nabídku na sádrokartonové práce při rekonstrukci sálu KD Perná. Cena xxx Kč.
Zhotovitel: xxx, xxx, xxx.
Z: starosta
T: 06,07/2019
RO 15/08 Rada obce schvaluje:
pověřuje paní PaedDr. Yvetu Odstrčilíkovou, Ph.D., zastupitelku Obce Lešná k vykonávání
svatebních obřadů.
Z: místostarostka
RO 15/09 Rada obce schvaluje:
žádost o schválení odměny k životnímu výročí 50-ti let ve výši xxx Kč. Tato odměna bude
vyplacena ze státní mzdových prostředků z rozpočtu Mateřské školy Lešná, okres Vsetín.
Z: místostarostka
T: 06/2019
Na vědomí:
- Žádost o pronájem nebytových prostor – manželé xxx
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

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

