Usnesení
Z 12. zasedání Zastupitelstva obce Lešná, konaného dne 17.12.2020
Z 12/01 Zastupitelstvo obce schvaluje:
program zasedání zastupitelstva obce Lešná.
Z 12/02 Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ověřovatele zápisu Hanu Charvotovou, Štěpána Šoboru a návrhovou komisi ve složení Stanislav
Holeňa, Yveta Odstrčilíková a Vít Heliman.
Z 12/03 Zastupitelstvo obce Lešná schvaluje:
"Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko pro rok 2021" dle předloženého návrhu a mimořádný příspěvek na kofinancování
sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 204
600 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 2 046 obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2019).
Z: místostarostka
T: 1/2021
Z 12/04 Zastupitelstvo obce schvaluje:
návrh rozpočtové opatření č. 3/2020. Příjmy jsou navýšeny o 3 239 tis. Kč z toho 130 tis. Kč
daňové příjmy, 357 tis. Kč nedaňové příjmy, 20 tis. Kč kapitálové příjmy, 2 732 tis. Kč transfery a
výdaje navýšeny o 2 222 tis. Kč z toho činí 1 380 tis. Kč kapitálové výdaje, 842 tis. Kč běžné
výdaje, 300 tis. Kč neinvestiční příspěvek MŠ Lešná.
Z: účetní
T: 12/2020
Z 12/05 Zastupitelstvo obce schvaluje:
předložený návrh rozpočtu na rok 2021, příjmy ve výši celkem 35 018 200 Kč z toho daňové
příjmy 28 167 000 Kč, příjmy nedaňové 6 162 000 Kč, přijaté dotace 689 200 Kč.
Výdaje celkem 42 051 000 Kč, z toho běžné výdaje 26 531 000 Kč, kapitálové výdaje 12 170 000
Kč, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ 1 150 000 Kč a ZŠ 2 200 000 Kč.
Schodek hospodaření – 7 032 800 Kč bude pokryt finančními prostředky z minulých let.
V rozpočtu je zahrnut Fond sociální a Fond rozvoje bydlení.
Z: účetní
T: 12/2020
Z 12/06 Zastupitelstvo obce schvaluje:
dle Plánu financování obnovy vodovodu Obce Lešná převod finančních prostředků z BÚ na účet
Fondu obnovy majetku Obce Lešná ve výši 150 000 Kč, z toho výustě 30 000 Kč, vodovodní řád
50 000 Kč, kanalizační řád a čistírna 70 000 Kč.
Z: účetní
T: 12/2020
Z 12/07 Zastupitelstvo obce schvaluje:
budoucí prodej pozemku p. č. 236 o výměře cca 20 m2, orná půda v k. ú. Lešná společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Dečín, Dečín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
za účelem vybudování kompaktní trafostanice 22/0,4 kV.
Z: majetek
T: 1/2021
Z 12/08 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
prodej pozemku p. č. 241/19, zahrada o výměře 104 m2 a 241/7, trvalý travní porost o výměře 238
m2 v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí paní xxx a panu xxx, oba trvale bytem xxx.
Z: majetek
T: 1/2021

Z 12/09 Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 761
90 Zlín, IČ 7089130 (dárce) a Obcí Lešná, se sídlem Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992
(obdarovaný), kdy předmětem smlouvy jsou práva a povinnosti spojené s budoucím bezúplatným
převodem:
a) stavby tělesa pozemní komunikace číslo III/03566 od uzlového bodu 2514A147 po uzlový
bod 2514A095, v délce 1,468 km, ve staničení 0,000 – 1,468 (od křižovatky se silnicí III.
třídy č. 03565 po konec silnice, tj. zaústění do silnice III. třídy č. 0487), nacházející se na
pozemcích p. č. 230/1, p. č. 385 a p. č. 647 vše ostatní plocha v k. ú. Příluky, p. č. 1181, p.
č. 752 vše ostatní plocha v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a dále na pozemku p. č.
602/1 ostatní plocha v k. ú. Lešná, se všemi právy, povinnostmi, s jejím příslušenstvím a
součástmi;
b) pozemků:
p. č. 230/1, ostatní plocha, o výměře 3168 m2,
p. č. 385, ostatní plocha, o výměře 3425 m2,
p. č. 647, ostatní plocha, o výměře 256 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 184 pro obec Lešná a k. ú. Příluky, se všemi právy, povinnostmi, s jejich
příslušenstvím a součástmi;
c) pozemků:
p. č. 1181, ostatní plocha, o výměře 5431 m2,
p. č. 752, ostatní plocha, o výměře 1816 m2,
zapsaných v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 91 pro obec Lešná a k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, se všemi právy,
povinnostmi, s jejich příslušenstvím a součástmi;
d) pozemku:
p. č. 602/1, ostatní plocha, o výměře 1913 m2,
zapsaného v katastru nemovitostí příslušného pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj na LV č. 927 pro obec a k. ú. Lešná, se všemi právy, povinnostmi, s jejich
příslušenstvím a součástmi.
Z: majetek
T: 1/2021
Z 12/10 Zastupitelstvo obce schvaluje:
smlouvu o zajištění přípravy a realizace staveb, o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s přípravou a realizaci stavby a škodě na nemovité věci podle § 2926 Zákona č.
89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi Obcí Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992
(vlastníkem) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 IČ
659 93 390 (investor stavby, ŘSD ČR) týkající se stavby I/57 Valašské Meziříčí – Jarcová,
obchvat.
Z: majetek
T: 1/2021
Z 12/11 Zastupitelstvo obce schvaluje:
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Lešná Lešná,
Lešná 36, 756 41 Lešná, IČ 00303992 (nájemce či budoucí oprávněný) a Povodím Moravy, s.p.,
se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013 (pronajímatel či budoucí povinný)
týkající se hospodaření s majetkem – pozemkem p.č. 457 v k.ú. Lhotka nad Bečvou v rámci akce
„Splašková kanalizace obce Lešná, ČOV“, kdy předmětem nájmu je 117 m2 daného pozemku.
Z: majetek
T: 1/2021

Z 12/12 Zastupitelstvo obce schvaluje:
pravidla pro pořizování změn Územního plánu obce Lešná – příloha č. 1 k Jednacímu řádu Obce
Lešná dle předloženého návrhu.
Z: starosta
T: 12/2020
Z 12/13 Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů s pořízením změny Územního plánu Lešná dle
návrhu na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně využití území vymezeného
pozemky parc.č. 156/1 a 156/2 v k.ú. Lhotka nad Bečvou, navrhovatele xxx do doby, předložení
zprávy uplatnění územního plánu v minulém období, která bude předložena nejpozději do 4 let po
vydání ÚP.
Z: starosta
T: 1/2020
Z 12/14 Zastupitelstvo obce zamítá:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s
pořízením změny Územního plánu Lešná dle návrhu na pořízení změny územního plánu
spočívající ve změně využití území vymezeného pozemkem parc.č. 512 v k.ú. Příluky,
navrhovatele xxx.
Z: starosta
T: 1/2020
Z 12/15 Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) a § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s
pořízením změny Územního plánu Lešná dle návrhu na pořízení změny územního plánu
spočívající ve změně využití území vymezeného pozemkem parc.č. 1538 v k.ú. Lešná,
navrhovatelky xxx, do doby, předložení zprávy uplatnění územního plánu v minulém období,
která bude předložena nejpozději do 4 let po vydání ÚP.
Z: starosta
T: 1/2020
Z 12/16 Zastupitelstvo obce schvaluje:
dle Zákona č. 128/200 Sb., § 76 ve znění pozdějších předpisů jednorázovou mimořádnou odměnu
uvolněným členům Zastupitelstva obce Lešná ve dvojnásobku měsíční odměny za funkci.
Z: majetek
T: 12/2021

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

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

