ZÁPIS
z XXII. zasedání zastupitelstva obce Leskovec konaného dne 1. ledna 2021 v 18.00 hodin zasedací
místnosti KD.
Účast členů ZO: 8, od bodu 5: 9 členů
Omluveno:
Neomluven:
Hosté: 1
K bodu č. 1:
Jednání řídila starostka obce, která jmenovala zapisovatele Milana Juráně, ověřovatele zápisu
Jakuba Výchopně a Marka Koňaříka.
Zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli.
Starostka navrhla doplnění programu o tyto body:
10. Podnět ke změně územního plánu
11. Kupní smlouva na pozemky p.č. 2469/16,2469/44, 2469/14
12. Návrh výměny ústředny rozhlasu a doplnění hlásičů
13. Dohoda o postoupení všech práv a povinností sml. PMO019573/2017
14. Cyklostezka-soupis závad a nedodělků
Usnesení č. XXII/1
Program:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Výsledky poptávky zhotovitele lesních cest
4. Smlouva Zásilkovna
5. Příprava realizace přeložky MK u č.p. 144
6. Příprava rozpočtu obce na rok 2021
7. Vyřazení majetku z evidence
8. Inventarizace majetku
9. Dotace na hasičskou techniku
10. Podnět ke změně územního plánu
11. Kupní smlouva na pozemky p.č. 2469/16,2469/44, 2469/14
12. Návrh výměny ústředny rozhlasu a doplnění hlásičů
13. Dohoda o postoupení všech práv a povinností sml. PMO019573/2017
14. Cyklostezka-soupis závad a nedodělků
15. Různé
16. Diskuse – závěr.
Výsledek hlasování: pro8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 2:
Starostka jmenovala návrhovou komisi ve složení: předseda Milan Juráň, a členové
Jakub Výchopeň a Marek Koňařík.
Usnesení č. XXII/2
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda:Milan Juráň
Členové:Jakub Výchopeň a Marek Koňařík
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 3:
Starostka předložila zastupitelstvo výsledky poptávky na zhotovitele projektů Rekonstrukce lesní
cesty Strakov a Rekonstrukce lesní cesty Snozový potok, kdy vždy byly osloveny tři firmy a všechny tři
firmy podaly své nabídky. Nejnižší nabídky podala firma HDC work s.r.o., 753 62, Potštát, Zámecká 1, se
kterou budou uzavřeny Smlouvy o dílo. Rekonstrukce lesní cesty Strakov bude realizována v případě

obdržení dotace v roce 2021 a Rekonstrukce lesní cesty Snozový potok bude realizována za stejných
podmínek až v roce 2022.
Usnesení č. XXII/3a)
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky poptávky zhotovitele projektu Rekonstrukce lesní cesty Strakov, kdy
nejnižší nabídku podala firma HDC work s.r.o., 753 62, Potštát, Zámecká 1, ve výši 5 872 640,7 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. XXII/3b)
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky poptávky zhotovitele projektu Rekonstrukce lesní cesty Snozový
potok, kdy nejnižší nabídku podala firma HDC work s.r.o., 753 62, Potštát, Zámecká 1, ve výši3 605 964,29 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou pro realizaci v roce 2022.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 4:
Starostka předložila zastupitelstvu návrh smlouvy na umístění Z – boxu pro automatické ukládání
a vyzvedávání zásilek doručovaných firmou Zásilkovna. Zastupitelstvo rozhodlo o umístění boxu na
pozemku p.č. 98/3 u prodejny Jednota.
Usnesení č. XXII/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování pro firmu
Zásilkovna na části pozemku p. č. 98/3
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Na jednání se dostavil Miroslav Urban, přítomno 9 zastupitelů.
K bodu č. 5:
Zastupitelé projednali způsob realizace projektu přeložky místní komunikace u č.p.144, která
měla být realizována SOH, jako část stavby II. etapy cyklostezky BVV, jako samostatný stavební objekt.
Protože by stavba neuznatelným nákladem dotací ze SFDI, rozhodlo zastupitelstvo, že požádá SOH o
převedení práv a povinností plynoucích ze stavebního povolení a bude realizovat přeložku samostatně,
v režii obce Leskovec. Obec bude ale, po SOH požadovat spoluúčast obcí dotčených stavbou I. etapy
cyklostezky BVV, nebo celého SOH, přislíbenou předsedou SOH na jednání se stěžovatelkou v roce
2017. Starostka bude, v souladu s usnesením č. XXIX/3 ze dne 10. 8. 2017, o výši spoluúčasti jednat na
představenstvu SOH dne 9. 2. 2021.
Usnesení č. XXII/5
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci přeložky místní komunikace u č.p.144 přímo v režii Obce Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 6:
Starostka seznámila zastupitelstvo s prvním návrhem rozpočtu obce, který byl zastupitelům
zaslán emailem. V návrhu jsou již zařazeny hlavní investiční akce, na které jsou podány žádosti o dotace.
Zastupitelstvo se sejde na pracovním zasedání k podrobnějšímu projednání rozpočtu dne 22. 2. 2021 v 18
hodin.
Usnesení č. XXII/6
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prvotní návrh rozpočtu obce pro rok 2021 a stanovuje termín
pracovního zasedání zastupitelstva k projednání rozpočtu na 22. 2. 2021 v 18,00 hodin.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 7:
Zastupitelstvo schválilo vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku z evidence.
Usnesení č. XXII/7
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení majetku z evidence:
- Fotoaparát, inv.číslo D 69 v pořizovací hodnotě 9 990 Kč
- Monitor“22“, inv. číslo D102 v pořizovací hodnotě 5 500
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 8:
Starostka upozornila zejména inventarizační komisi, že je potřeba dokončit inventarizaci majetku
ke dni 31.12.2020 v termínu nejpozději do 10.2.2021.
Usnesení č. XXII/8
Zastupitelstvo obce vyzývá inventarizační komisi k dokončení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2020
nejpozději do 10.2.202.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 9:
Starostka informovala zastupitelstvo o možnostech získání dotace na hasičskou techniku, kdy by
bylo vhodné pořídit novou zásahovou stříkačku pro jednotku SDH a taky protipovodňové pytle a plničku
pytlů, pro připravenost obce pro případné povodňové ohrožení. Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti.
Usnesení č. XXII/9
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na ZK o dotaci na pořízení hasičské techniky ve výši 300 tis.
Kč.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 10:
Zastupitelstvo dále projednávalo podnět ke změně územního plánu, která by měla umožnit
výstavbu RD v oblasti CHKO, navazující na stávající zástavbu. Zastupitelstvo rozhodlo postoupit tento
podnět k projednání odboru územního plánování stavebního úřadu ve Vsetíně.
Usnesení č. XXII/10
Zastupitelstvo obce schvaluje podnět ke změně územního plánu ze dne 18.1.2021 a předá jej stavebnímu
úřadu, odboru územního plánování, k posouzení.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1
Zdržel se Petr Masař.

K bodu č. 11:
Starostka předložila návrh Kupní smlouvy na pozemky č.1/2021od firmy Kovar .a.s., kdy obec
kupuje pozemky pro budoucí směnu pozemků s ŘSD ČR, za pozemky pod stavbou chodníků.
Usnesení č. XXII/11
Zastupitelstvo obce- schvaluje Kupní smlouvu na pozemky č. 1/2021, kterými obec Leskovec kupuje
pozemky potřebné k provedení směny pozemků s ŘSD ČR, pro majetkoprávní narovnání vztahů k pozemkům pod
chodníky.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 12:
Zastupitelstvo projednalo návrhy na výměnu rozhlasové ústředny a případné doplnění a výměnu
hlásičů s využitím dotačního titulu. Většina souhlasí s odložením rekonstrukce rozhlasu na další období.
Usnesení č. XXII/12
Zastupitelstvo obce neschvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu rozhlasové ústředny a doplnění hlásičů.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1

Zdržel se Martin Řezníček.
K bodu č. 13:
Starostka informovala zastupitelstvo nutnosti projednat dohodu o postoupení práv a povinností
plynoucích s Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PMO019573/2017/
- ZHMMaj./717/2013-17/N/C/Ru ze dne 18.5.2017, pro SOH, které bude jako majitel cyklostezky BVV
uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti pro cyklostezku BVV.

Usnesení č. XXII/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o postoupení všech práv a povinností vyplývajících z Nájemní
smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PMO019573/2017/ - ZHMMaj./717/2013-17/N/C/Ru
ze dne 18.5.2017, kterou se převádí všechna práva a povinnosti z ní plynoucí na SOH.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 14:
Miroslav Řezníček informoval zastupitelstvo o seznamu nedodělků na stavbě cyklostezky na
území obce Leskovec. Navrhuje schůzku zastupitelstva nebo minimálně TV k prohlídce stavby a
odsouhlasení těch vad. Termín je stanoven na 4. 2. 2021, v 14,30 u obecního úřadu.
Starostka informovala zastupitelstvo o stavu dohotovení GP cyklostezky a záboru pozemků dotčených
stavbou.
Usnesení č. XXII/14a)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dokončovaném GP pro výkup pozemků pod cyklostezkou
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. XXII/14b)
Zastupitelstvo obce schvaluje termín pochůzky na cyklostezce BVV ke zjištění závad a nedodělků na 4. 2.
2021, ve 14,30 hod.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

K bodu č. 15:
V různém navštívil jednání zájemce o odkoupení části pozemku p.č. 138/1. Starostka
informovala zastupitelstvo o námitkách sousedních majitelů k nově stanovované hranici obecních
pozemků. V době vyvěšení záměru prodeje nebyly vzneseny žádné námitky občanů obce. Zájemce o
odkoupení vyhověl požadavku jednoho souseda a souhlasil s úpravou nové hranice tak, že dojde ke
zmenšení prodávané části proti schválenému záměru. Na další námitky již zastupitelstvo nebude brát
zřetel.
Usnesení č. XXII/15
Zastupitelstvo potvrzuje prodej části pozemku p.č. 138/1 dle schváleného záměru.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Zastupitelstvo jednalo taky o pracovní náplni zaměstnanců obce. Zastupitelé požadují od
zaměstnanců obce přesnější evidenci prováděných pracovních činností. Konkrétní členění jednotlivých
činností bude upřesněno na příštím zasedání.
Na závěr starostka poděkovala všem za účast a stanovila termín příštího zasedání na 15.3.2021.
Zapsal:
Milan Juráň…………………….
……………………………..

……………………………..

Místostarosta, Milan Juráň

Starostka, Ing. Jana Šťastná

Ověřovatelé zápisu:
………………………………….

………………………………………….

Jakub Výchopeň

Marek Koňařík

V Leskovci 2. 2. 2021

