Usnesení
z 5. zasedání Rady Obce Lešná, konané dne 14. ledna 2019
RO 5/01 Rada obce schvaluje:
Program zasedání Rady obce Lešná
RO 5/02 Rada obce schvaluje:
žádost na snížení stočného z důvodu vodovodní havárie v objektu „Občerstvení u splavu“
na 20 m3, rozdíl bude nákladem obce.
Z: starosta, účetní, T: 01/2019
RO 5/03 Rada obce schvaluje
příspěvek do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019
ve výši 50 480,- Kč.
Z: starosta, účetní, T: 01,02/2019
RO 5/04 Rada obce schvaluje:
žádost o finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč na výrobu, tisk a distribuci materiálů spojených
s osvětou preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání – MUDr.
Robert Plachý, ředitel, Prima Vizus, o.p.s., Dolnická 21, 350 02 Cheb.
Z: místostarostka, účetní, T: 02/2019
RO 5/05 Rada obce schvaluje
žádost o projednání případné spolupráce v oblasti zpětného odběru obalů – firma REMA AOS,
a.s., Praha. V současné době má výhradní postavení firma EKO-KOM, a.s., se kterou obec
spolupracuje. Podpisem „Potvrzení“ pro firmu REMA AOS, a.s., se obec nezaváže ani neporuší
závazky vůči firmě EKO-KOM, a.s,.
Z: místostarostka, T: 01/2019
RO 5/06 Rada obce schvaluje:
žádost pana Libora Pernického, bytem Jasenice 50, 756 41 Lešná na prodloužení pracovní
smlouvy, a to na dobu určitou: od 1.3.2019 – do 29.2.2020.
Z: starosta, T: 01/2019
RO 5/07 Rada obce neschvaluje:
Z důvodu, že pozemek není v zastavitelné ploše v k.ú. Lhotka nad Bečvou dle současného ÚP
a ani v rozpracovaném návrhu nového ÚP umísťovat stavby k bydlení, rekreaci, podnikání nebo
sídlo firmy neschválila rada obce přípojku pitné vody pro daný pozemek. V navržené trase
přípojky jsou umístěny IS a není zřejmé, zda by navržená trasa nebyla ve střetu již s položenými
IS, současně majitel zámkové dlažby, přes kterou by navržená trasa měla jít kategoricky
nesouhlasí s překopem tohoto vjezdu. Obec Lešná nesouhlasí s podélným uložením v tělese
komunikace. V takových případech obec povoluje připojení k vodovodnímu řádu kolmým
směrem co nejkratší trasou protlakem pod komunikací.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 01/2019
RO 5/08 Rada obce schvaluje:
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce OLH, úprava článku V., bod 1 smlouvy na xxxKč/ha,
měsíčně xxx Kč od 1.2.2019.
Z: starosta, majetkosprávní, T: 02/2019

RO 5/09 Rada obce schvaluje
Informaci o konání ZO Lešná, které se bude konat dne 30. 1. 2019 v 17.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Lešná.
Z: starosta, sekretariát, T: 01/2019
RO 5/10 Rada obce schvaluje:
Návrh rozpočtu ve výši 2 450 000,- Kč na rok 2019 – příspěvkové organizaci Základní škole
Lešná, okres Vsetín. Návrh byl snížen o úhradu neinvestičních nákladů za školní družinu
školní klub, který škola vybírá a zůstává jejím příjmem a o povolení čerpání rezervního
fondu, ve výši rozpočtu je zahrnuta částka 150 000,- Kč na výměnu oken v 3. patře hlavní
budovy ZŠ. Organizace může zaměňovat jednotlivé položky rozpočtu, závazným ukazatelem
je celková výše příspěvku.
Z: místostarostka, účetní, T: 02/2019
RO 5/11 Rada obce schvaluje:
Rada obce schvaluje Návrh rozpočtu ve výši 1 100 000,- Kč na rok 2019 – příspěvkové
organizaci Mateřské škole Lešná, okres Vsetín, ve výši rozpočtu je zahrnuta částka 100 000,na opravu venkovních odpadů. Organizace může zaměňovat jednotlivé položky rozpočtu,
závazným ukazatelem je celková výše příspěvku.
Z: místostarostka, účetní, T: 02/2019
………………………………
Ing. arch. Jaromír Zavadil
starosta obce

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

Na vědomí:
-

Žádost o odkup obecního pozemku v k.ú. Jasenice
Žádost o odkup pozemku v k.ú. Lhotka nad Bečvou
Přehled úrokových sazeb pro uložení volných finančních prostředků

