ZÁPIS
z XXI. zasedání zastupitelstva obce Leskovec konaného dne 14. prosince 2020 v 18.00 hodin zasedací
místnosti KD.
Účast členů ZO: 7, od bodu 4.: 8 členů
Omluveno:
Neomluven: 1
Hosté:
K bodu č. 1:
Jednání řídila starostka obce, která jmenovala zapisovatele Milana Juráně, ověřovatele zápisu
Petra Masaře a Martina Řezníčka.
Zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli.
Starostka navrhla doplnění programu o jeden bod:
14. Výsledky výběrového řízení na odborného lesního hospodáře
Usnesení č. XXI/1
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021
4. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ
5. Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. VP/006/2017/Bě
6. Výsledky poptávky na opravu asfaltové plochy
7. Firmy pro oslovení na zhotovitele výstavby a opravy lesní cestyˇ
8. Cyklostezka
9. Rozpočtové opatření č. 7
10. Rozpočtové provizorium
11. Inventarizace majetku
12. Nájemné za pronájem KD a hřiště
13. Objednávka video pohlednice obce
14. Výsledky výběrového řízení na OLH
15. Různé
Výsledek hlasování: pro7 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 2:
Starostka jmenovala návrhovou komisi ve složení: předseda Milan Juráň, a členové
Petr Masař a Martin Řezníček.
Usnesení č. XXI/2
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda:Milan Juráň
Členové:Martin Řezníček a Petr Masař
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 3:
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2021 byl projednán na minulém zasedání a řádně zveřejněn.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. XXI/3
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2021 dle zveřejněného návrhu ředitele školy ve
výši 752 680 Kč.
Výsledek hlasování: pro 0 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 4:
I Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022 a 2023byl zveřejněn a bez připomínek.

Usnesení č. XXI/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Leskovec ve zveřejněném znění.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 5:
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem Dodatku č. 6 ke smlouvě na odběr odpadů
Sběratelstvím Valašská Polanka. Dochází k mírnému navýšení ceny některých odpadů a hlavně je
zaveden poplatek za provoz sběrného dvora.
Usnesení č. XXI/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. VP/006/2017/Bě
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 6:
Starostka předložila zastupitelstvu výsledky poptávky na úpravu zpevněné plochy u hřiště.
Osloveny byly tři firmy, jedinou nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o.
Usnesení č. XXI/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky poptávky na zhotovitele opravy asfaltové plochy u hřiště.
Osloveny byly tři firmy a nejnižší nabídku podala firma Swietelsky stavební s.r.o. ve výši 397 949 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 7:
V tomto bodě se zastupitelstvo projednalo návrh firem k oslovení pro realizaci projektů na
„Rekonstrukce lesní cesty Strakov“, „Rekonstrukce LC Snozový potok“. Oba projekty byly doporučeny
k financování. Zastupitelstvo z důvodu rozložení zatížení rozpočtu obce schvaluje, aby v roce 2021 byla
realizována „Rekonstrukce lesní cesty Strakov“, a „Rekonstrukce LC Snozový potok“ až v roce 2022.
Protože realizace každého projektu bude v jiném kalendářním roce, je možné poptat každý projekt
samostatně.
Usnesení č. XXI/7a)
Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2021 realizaci projektu „Rekonstrukce lesní cesty Strakov“.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Dále zastupitelstvo rozhodlo v souladu s metodickým pokynem o způsobu výběrového řízení a
pověřuje odbornou firmu realizací výběrového řízení.
Usnesení č. XXI/7b)
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele projektů „Rekonstrukce lesní cesty
Strakov“, „Rekonstrukce LC Snozový potok“odborné firmě, v souladu s platným metodickým pokynem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo navrhuje pro oslovení pro realizaci projektu „Rekonstrukce lesní cesty
Strakov“následující firmy.
Usnesení č. XX/7c)
Zastupitelstvo obce schvaluje následující firmy k oslovení ve výběrovém řízení na realizaci
projektu„Rekonstrukce lesní cesty Strakov“:
-EFIOS STAVEBNÍ s.r.o., M. Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí
-HDC work s.r.o., Zámecká 1, 753 62, Potštát
-PORR a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou , 757 01 Valašské Meziříčí
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. XX/7d)
Zastupitelstvo obce schvaluje následující firmy k oslovení ve výběrovém řízení na realizaci projektu
„Rekonstrukce LC Snozový potok“:
-EFIOS STAVEBNÍ s.r.o., M. Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí
-HDC work s.r.o., Zámecká 1, 753 62, Potštát
-PORR a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou , 757 01 Valašské Meziříčí
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 8:
Starostka informovala o průběhu dokončovacích prací na cyklostezce, stavba bude předána
mikroregionu ve čtvrtek 17. 12. 2020, drobné terénní úpravy budou realizovány v jarních měsících.
Miroslav Řezníček shrnul celkový průběh stavby, informoval o provedených opravách
poškozených komunikací, úpravě zpevněné plochy u hřiště.
Usnesení č. XXI/8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dokončení cyklostezky.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 9:
Starostka informovala zastupitelstvo o návrhu rozpočtového opatření č. 7, kterým se upravuje
konečné čerpání rozpočtu dle skutečnosti. Dochází k celkovému snížení financování za rok 2020 proti
rozpočtu.
Usnesení č. XXI/9
Zastupitelstvo obce- schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 10:
Protože zastupitelstvo neschvaluje rozpočet na rok 2021 do konce roku, zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se obec bude řídit do schválení rozpočtu na rok 2021.
Usnesení č. XXI/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové provizorium podle schválené směrnice o rozpočtovém provizoriu
ze dne 13. 12. 2007. Touto směrnicí se bude obec řídit do schválení rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 11:
Starostka předala předsedovi inventarizační komise příkaz k provedení inventarizace majetku
k 31. 12. 2020.
Usnesení č. XXI/11
Zastupitelstvo obce ukládá inventarizační komisi provedení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 12:
Zastupitelstvo se vrátilo ke zvažovanému navýšení nájmu za pronájem KD a hřiště. Vzhledem
k současné epidemiologické situaci a rušení veškerých akcí, se rozhodlo, zatím ponechat ceny
nezměněné.
Usnesení č. XXI/12
Zastupitelstvo obce odkládá úpravu cen za pronájem prostor v KD i kulturně sportovního areálu vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 13:
Starostka informovala zastupitelstvo o společném projektu obci SOH na zhotovení
videopohlednice obce ve 360 st. Zastupitelstvo schválilo 7 bodů, které budou vyznačeny na této
pohlednici.
Usnesení č. XXI/13
Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci videopohlednice tyto vyznačené body:
Obecní úřad, Juříčkův mlýn, Sportovní areál, Cyklostezka, Hornolidečská magistrála, Javor babyka-klen
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 14:
Starostka předložila zastupitelstvu nabídky na OLH, které byly doručeny na obec v rámci
poptávky. Z doručených tří nabídek zastupitelstvo schvaluje nabídku Lesů ČR S.P., Lesní správa Vsetín,
U Skláren 781,755 01 Vsetín, které bude pověřen funkcí OLH od 1.1.2021.

Usnesení č. XXI/14
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídky na funkci OLH, schvaluje jako nového OLH zástupce firmy
Lesů ČR S.P., Lesní správa Vsetín, U Skláren 781,755 01 Vsetín, a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o výkonu
funkce OLH.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 1
Zdržela se Jana Šťastná

K bodu č. 15:
Miroslav Řezníček připomenul likvidaci lávky k „Sirce“, zastupitelé se dohodli na opravě lávky
včetně zábradlí. Místostarosta Milan Juráň prověří možnosti, realizace by měla proběhnout v jarních
měsících 2021.
Starostka požádala pana Miroslava Urbana o určení termínu, kdy bude odstraněna opakovaně
reklamovaná závada zápachu v prostorách sociálního zařízení školky. Současně upozornila na problém
s teplou vodou v kuchyni KD, který je vhodné řešit teď, když není kuchyně využívána.
Na závěr starostka poděkovala všem za práci, vykonanou pro obec za celý rok, popřála všem
klidné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2021. Předběžný
termín konání dalšího zasedání na pondělí 25. 1. 2021.
Zapsal:
Milan Juráň…………………….
……………………………..

……………………………..

Místostarosta, Milan Juráň

Starostka, Ing. Jana Šťastná

Ověřovatelé zápisu:
………………………………….

………………………………………….

Petr Masař

Martin Řezníček

V Leskovci,15. 12. 2020

