ZÁPIS
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVEC
č. 33., konaného dne 31. ledna 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD
Účast členů ZO: 8
Omluveno: 1
Neomluveno: 0
Hosté: 1
K bodu č. 1:
Jednání řídil starosta obce, který jmenoval zapisovatele Ing. Martina Řezníčka, ověřovatelé
zápisu: Miroslav Řezníček a Vlaďka Hyžáková.
Zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli.
P R O G R A M:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání
Volba návrhové komise
Realizace stavby: Zhotovení přeložky MK v obci Leskovec – II. etapa cyklostezky
Realizace stavby: I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BVV)
Realizace stavby: Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec
Realizace stavby: Rekonstrukce LC Snozový potok
Realizace stavby: Rekonstrukce LC Strakov
Realizace stavby: Rekonstrukce LC Nezdoby (Pod Strakovem)
Realizace stavby: Rekonstrukce v ZŠ Leskovec
Realizace stavby: Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec
Obecní lesy
Administrace odpadového hospodářství
Návrh rozpočtu Obce Leskovec na rok 2022
Příspěvek časopisu Patriot
Žádosti občanů
Různé
Diskuse – závěr

Starosta navrhl upravit program v nové struktuře a doplnění bodů:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání
Volba návrhové komise
Realizace staveb
a. Zhotovení přeložky MK v obci Leskovec – II. etapa cyklostezky
b. Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh (BVV) – I. etapa
c. Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec
d. Rekonstrukce LC Snozový potok
e. Rekonstrukce LC Strakov
f. Rekonstrukce LC Nezdoby (Pod Strakovem)
g. Rekonstrukce v ZŠ Leskovec
h. Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec
i. Hasičská zbrojnice pro SDH Leskovec
j. Zateplení a přístavba obecního úřadu a KD v obci Leskovec
Obecní lesy
a. Schválení smlouvy k lesnímu auditu
b. Nové přibližovací linky v lokalitě Nad sadem
Odpadové hospodářství
a. Administrace
Finanční záležitosti obce
a. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
Interní záležitosti obce
a. Vyřazení nedokončených investic
b. Posílení osobní odpovědnosti zastupitelů
Spolková činnost, kultura, vzhled obce, sociální věci
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a. Příspěvek časopisu Patriot
b. Žádost o dotaci na vybavení pro SDH
9. ZŠ a MŠ Leskovec
10. Žádosti občanů
11. Různé
12. Diskuse – závěr
Usnesení č. 33/1

P R O G R A M:
1. Zahájení – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola úkolů z minulého zasedání
2. Volba návrhové komise
3. Realizace staveb
a. Zhotovení přeložky MK v obci Leskovec – II. etapa cyklostezky
b. Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh (BVV) – I. etapa
c. Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec
d. Rekonstrukce LC Snozový potok
e. Rekonstrukce LC Strakov
f.
Rekonstrukce LC Nezdoby (Pod Strakovem)
g. Rekonstrukce v ZŠ Leskovec
h. Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec
i.
Hasičská zbrojnice pro SDH Leskovec
j.
Zateplení a přístavba obecního úřadu a KD v obci Leskovec
4. Obecní lesy
a. Schválení smlouvy k lesnímu auditu
b. Nové přibližovací linky v lokalitě Nad sadem
5. Odpadové hospodářství
a. Administrace
6. Finanční záležitosti obce
a. Návrh rozpočtu obce na rok 2022
7. Interní záležitosti obce
a. Vyřazení nedokončených investic
b. Posílení osobní odpovědnosti zastupitelů
8. Spolková činnost, kultura, vzhled obce, sociální věci
a. Příspěvek časopisu Patriot
b. Žádost o dotaci na vybavení pro SDH
c. Výše limitů pro nákupy na úrovni SDH
9. ZŠ a MŠ Leskovec
10. Žádosti občanů
11. Různé
12. Diskuse – závěr
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 2:
Starosta jmenoval návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Řezníček, a členové Miroslav
Řezníček a Vlaďka Hyžáková.
Usnesení č. 33/2
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Martin Řezníček
Členové: Miroslav Řezníček a Vlaďka Hyžáková.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3a:
Starosta informoval o dalším průběhu vyjednávání k narovnání majetkoprávních vztahů pod
místními komunikacemi 17c a 30c. Probíhá příprava na zpracování podkladů ke kolaudaci.
Usnesení č. 33/3a
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace starosty o vyjednávání k narovnání
majetkoprávních vztahů pod místními komunikacemi 17c a 30c a pověřuje starostu vyjednávám do konce března.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Na zasedání se dostavil Petr Masař.
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K bodu č. 3b:
Pokračujeme v procesu výkupu a směn pozemků pod cyklostezkou.
Usnesení č. 33/3b
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace k narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům
pod cyklostezkou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3c:
Byla finalizována realizace stavby Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec.
Probíhá příprava na zpracování podkladů ke kolaudaci. Smluvní podklady má SFDI k dispozici, smlouva
samotná bude ze strany SFDI zaslána nejdříve během března 2022.
Usnesení č. 33/3c
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace k realizaci stavby Chodník pro pěší a přechod pro
chodce v obci Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3d:
Byla finalizována realizace stavby Rekonstrukce LC Snozový potok. Probíhá příprava na
zpracování podkladů ke zpracování ZVA poskytovateli dotace SZIF. Kolaudace není nutná. Je oslovena
firma na realizaci dopravního značení. Informace předal místostarosta Milan Juráň.
UPOZORNĚNÍ: při těžbě dřeva a využívání obecních skládek dřeva je potřeba povolení obce.
Usnesení č. 33/3d
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace od Milana Juráně k realizaci stavby Rekonstrukce
LC Snozový potok.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3e:
Informace o průběhu přípravy stavby Rekonstrukce LC Strakov a vyjednávání s vlastníky
pozemků předal místostarosta Milan Juráň. Probíhá příprava smluv s vlastníky dotčených pozemků
k jejich majetkoprávnímu vyrovnání, aby stavba mohla být za vhodných klimatických podmínek
zahájena. Nyní je nutné schválit záměry směn. Dále je nutné schválit Dohodu o právu průjezdu na stavbu,
aby mohl být navážen materiál na stavbu.
Usnesení č. 33/3e/i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace od Milana Juráně k průběhu přípravy stavby
Rekonstrukce LC Strakov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/3e/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje záměr směny níže uvedených pozemků k realizaci stavby
Rekonstrukce LC Strakov:
1. směnit pozemek p.č. 755 ve vlastnictví Obce Leskovec, za díly a a b vyčleněné geometrickým plánem z pozemku
p.č. 543/1 a za díl d vyčleněný geometrickým plánem z pozemku p.č. 544/3, přičemž tyto díly a, b a d se stanou
součástí nově vzniklého pozemku p.č. 544/4, vše v k.ú. Leskovec;
2. směnit díl f vyčleněný geometrickým plánem z pozemku p.č. 544/2 ve vlastnictví Obce Leskovec, přičemž tento díl
f se stane součástí nově vzniklého pozemku p.č. 544/5, za díl c vyčleněný geometrickým plánem z pozemku p.č.
544/1, přičemž tento díl c se stane součástí nově vzniklého pozemku p.č. 544/4, vše v k.ú. Leskovec;
3. odkoupit pozemek p.č. 762/4, jak byl tento pozemek oddělen z pozemku p.č. 762/2 v katastrálním území Leskovec
geometrickým plánem;
přičemž geometrickým plánem se rozumí Geometrický plán č. 894-104/2021, vyhotovený Radkem Zgarbou,
zeměměřičem, Okružní 406, 755 01 Vsetín. Tento geometrický plán je přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 33/3e/iii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Dohodu o právu průjezdu na stavbu k návozu materiálu na
realizaci stavby Rekonstrukce LC Strakov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3f:
Žádost na rekonstrukci LC na Nezdoby (projektový název Rekonstrukce LC Pod Strakovem)
prošla formálním hodnocením a je doporučena k financování. Probíhá finalizace projektové dokumentace
p. Martiníkem. V této chvíli je nutné oslovit 3 firmy na realizaci této stavby, tak jak tomu bylo u
předchozích staveb lesních cest. Návrh smlouvy o dílo, marketingový průzkum a vyhodnocení nabídek
bude opět zpracovávat Mgr. M. Pilařová.
Usnesení č. 33/3f/i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace o podané žádosti na Rekonstrukci LC Pod
Strakovem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/3f/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec pověřuje starostu, aby předal paní Mgr. M. Pilařové níže uvedené firmy
k oslovení s cenovou nabídkou na realizaci stavby Rekonstrukce LC Pod Strakovem:
1. Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o., IČ: 2583662,
2. HDC work s.r.o., IČ: 03466639
3. EFIOS stavební s.r.o., IČ: 02360641
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3g:
Informace o průběhu přípravy projektů v ZŠ předal místostarosta Ing. Martin Řezníček.
Usnesením č. 31/9c byla schválena Dohoda poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
Modernizace schodiště a učeben ZŠ Leskovec, která byla podepsána na konci roku 2021. ZVA je nutné
podat do 31/3/2022.
Usnesení č. 33/3g/i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí stav přípravy projektové dokumentace k realizaci stavby
Rekonstrukce v ZŠ Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/3g/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí stav přípravy ZVA k realizaci stavby Modernizace schodiště a
učeben ZŠ Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3h:
SFDI zaslalo požadavky na zpřesnění a doplnění informací k ZVA ke stavbě Nové chodníky a
stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec, kterou zpracovala Ing. J. Šťastná. Složka
tohoto projektu je hromada neuspořádaných papírů. Nejpodrobnější informace má autorka zpracované
ZVA.
Usnesení č. 33/3h
Zastupitelstvo obce Leskovec pověřuje Ing. Janu Šťastnou, aby zpracovala podklady k zaslání doplňujících
informaci k realizaci stavby Nové chodníky a stavební úpravy chodníků podél silnice I/57 v obci Leskovec do
28/2/2022 a pověřuje starostu jejich odesláním na SFDI.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3i:
Z Valné hromady SDH Leskovec vyplynul dotaz, jaký je stav přípravy projektu/stavby nové
hasičské zbrojnice. Společné povolení nabylo právní moci dne 17/10/2019.
Usnesení č. 33/3i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí stav přípravy projektu Hasičské zbrojnice pro SDH Leskovec
a pověřuje starostu svoláním samostatné pracovní schůzky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3j:
Není detailně znám stav přípravy projektu/stavby rekonstrukce OÚ a KD Leskovec, proto je
nutné tento projekt oživit a zjistit aktuální stav.
Usnesení č. 33/3j
Zastupitelstvo obce Leskovec pověřuje technický výbor seznámením se se stavem dokumentace k projektu
Zateplení a přístavba obecního úřadu a KD v obci Leskovec do dalšího zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 4a:
Proběhly celkem dvě auditní prohlídky ve spolupráci s firmou Foresta SG, a. s. Na základě
předchozího usnesení č. 30/10c ze dne 25/10/2021, kdy byl schválen audit P2 - Analýza ekonomiky
lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti, je nutné schválit smlouvu na tuto činnost.
Usnesení č. 33/4a
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu audit P2 - Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření
pro zvýšení konkurenceschopnosti – lesnický a ekonomický audit, kterou zajistí společnost FORESTA SG, a.s. se
sídlem Horní náměstí 1, 755 01 Vsetín, IČ: 60735384 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 4b:
Vzhledem k nedokončeným přibližovacím linkám v lokalitě Nad sadem, které nebyly řádně
prodlouženy až k hranici obecního pozemku, kde je také kůrovec, je proto nutné je prodloužit, aby bylo
možné dříví vytěžit a prodat za současných výhodných cen. Byly osloveny 4 firmy.
Usnesení č. 33/4b
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí nejvýhodnější cenovou nabídku na realizaci přibližovacích
linek v lokalitě Nad sadem, kterou podala firma HDC Work, a to ve výši:164.412,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu
objednávkou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 5a:
Před koncem roku 2021 byly schváleny obě odpadové vyhlášky, zachovali jsme stejnou výši
poplatku na úrovni 500,- Kč, kterou nyní vybíráme. Nicméně s odpadovou legislativou a splněním
zákonný povinností v podobě hlášení o odpadech, je spojená celá řada administrativních úkonů.
Jednoduchý systém neexistuje, data se ve 21. století musí zadávat ručně. Odpovědnost je na straně
ministerstva, nicméně obce to zatěžuje kopírováním nejrůznějších dat do tabulek a systémů, kterým se
hlášení o odpadech podává. Navíc, bychom měli v rámci Hornolidečska přecházet na motivační systém,
abychom odpady snižovali. Podle informací starosty Ratiboře je nutné systém daty „krmit“, nic nefunguje
automatizovaně. Takový přístup však vyžaduje personální zajištění, proto předesílám, že půjde o další
administrativní zátěž.
Usnesení č. 33/5a
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace ke stavu odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Na jednání se dostavil Miroslav Urban
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K bodu č. 6a:
Komentáře k rozpočtu na rok 2022 jsou uvedeny u jednotlivých položek.
Usnesení č. 33/6a
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí návrh Rozpočtu obce Leskovec na rok 2022.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7a:
Probíhá inventarizace majetku obce. Byl předložen návrh na vyřazení nedokončených investic: 042 0020 koryta ve výši 46.718,10, -042 0060 GP pozemku ve výši 18.150, -042 0050 splašková
kanalizace ve výši 96.265, to se začalo v roce 2012 a poslední platba byla v roce 2015 – viz příloha.
Usnesení č. 33/7a
Zastupitelstvo obce Leskovec vyřazuje z nedokončených investic-042 0060 GP pozemku ve výši 18.150,042 0050 splašková kanalizace ve výši 96.265,- Kč. Vyřazení 042 0020 koryta ve výši 46.718,10 Kč se odkládá do
prověření, zda byla repase provedena.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7b:
Změna ve vedení obce Leskovec měla i pozitivní finanční dopady do hospodaření v roce 2021.
Tandem uvolněné starostky a neuvolněného starosty generoval celkové osobní náklady (hrubé mzdy +
odvody za zaměstnavatele) 88.282,- Kč/měs. s přepočteným úvazkem 1,3. Osobní náklady na nové
vedení v podobě neuvolněného starosty a dvou neuvolněných místostarostů činí 70.687,- Kč/měs.
s přepočteným úvazkem 1,2. Měsíční úspora činí celkem 17.595,- Kč.
Doporučuji zakládání pracovních skupin – v pracovní skupině musí být minimálně jeden
zastupitel, který bude zároveň zpravodajem a představí návrh řešení problému/úkolu apod.
Usnesení č. 33/7b
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace od starosty k posílení osobní odpovědnosti
zastupitelů.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8a:
Byli jsme osloveni šéfredaktorem časopisu Patriot panem Janem Filgasem z Valašské Polanky,
jestli bychom byli ochotní přispět časopisu, který představuje významné osobnosti Zlínského kraje –
podobnost s časopisem Forbes není náhodná. Jde o částku 4, resp. 8 tis. Kč, vychází celkem 10x ročně na
kvalitním papíře a za částku 4 tis. Kč by bylo zasláno 5 ks časopisu z těch 10 vydání.
Usnesení č. 33/8a
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje příspěvek 4 tis. Kč na časopis Patriot na rok.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 1
Zdržel se: Martin Řezníček
Proti: V. Hyžáková, J. Vychopeň

K bodu č. 8b:
SDH chce podat žádost o dotaci na Zlínský kraj – 70% dotace na vybavení: Batoh pro hašení lesních
požárů; Ponorné kalové čerpadlo; 1 x Zásahový oblek; 1 x Zásahová přilba; 1 x Zásahové boty; 11 x
Zásahové rukavice.
Usnesení č. 33/8b
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje podání žádosti do programu Dotace obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje ID:RP12 – 22.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 8c:
Výjezdová jednotka SDH Leskovec si podala žádost o schvalování procesu nákupu s návrhem
limitů na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč s výší samostatného rozhodování do 5 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje limity procesu samostatného nákupu materiálu Výjezdové jednotky
SDH Leskovec, a to na 20 tis. Kč/rok při splnění výše jedné položky do 5 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 9:
Pravidelně se budeme vracet k informacím, co se děje v ZŠ. Zástupce obce jako člen Školské rady
je Jakub Vychopeň.
K bodu č. 10 – žádosti občanů:
Pan Hanák zaslal finální návrh smlouvy k odkupu na základě schváleného GP, kde jsme řešili
oddělení parcel: došlo k zapracování části smlouvy k věcnému břemenu dešťové kanalizace ve vlastnictví
obce, ale schváleno katastrem bylo až 22/12/2021, proto schválíme finální znění nyní.
Pan Kostka s paní Kristovou podali žádost o odkup pozemků u jejich domu, které byly původně
za plotem, nyní jsou po digitálním zaměření součástí obecního pozemku.
Pan Kult podal žádost o vyjádření umístěný stavby z hlediska povodňové ohroženosti.
Usnesení č. 33/10a
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej těchto pozemků:
- pozemku p.č. 1200/24 o výměře 60 m2, v k.ú. Leskovec, který je oddělen geometrickým plánem č. 892-97/2021
z pozemku p.č. 1200/2 v k.ú. Leskovec,
- pozemku p.č. 1209/28 o výměře 36 m2, v k.ú. Leskovec, který je oddělen geometrickým plánem č. 892-97/2021
z pozemku p.č. 1209/4 v k.ú. Leskovec,
- pozemku p.č. 1209/29 o výměře 6 m2, v k.ú. Leskovec, který je oddělen geometrickým plánem č. 892-97/2021
z pozemku p.č. 1209/4 v k.ú. Leskovec. Součástí kupní smlouvy je osobní služebnost inženýrské sítě – dešťové
kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 903-138/2021, úředně ověřený dne 22/12/2021, a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/10b
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí žádost pana Kostky a paní Kristové a pověřuje technický
výbor schůzkou na místě za přítomnosti žadatelů k definitivní dohodě.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 1, zdržel se 0
Proti: Mir. Řezníček
Usnesení č. 33/10c
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí žádost pana Kulta a pověřuje místostarostu Martina Řezníčka
a starostu Marka Koňaříka odpovědí.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 11 – různé:
Starosta informoval o možnosti získat dotaci na výsadbu listnatých/ovocných stromů na veřejně
přístupných místech. Zazněl nápad udělat projekt pro místní občany Zasaď si svůj strom v místním sadu.
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Na závěr starosta poděkoval všem za účast a podněty k jednotlivým bodům.

V Leskovci 31. 1. 2022
Zapsal: Ing. Martin Řezníček ________________________

_______________________
Starosta, Ing. Marek Koňařík

_______________________
1. Místostarosta, Milan Juráň

______________________________
2. Místostarosta, Ing. Martin Řezníček

Ověřovatelé zápisu:

_______________
Miroslav Řezníček

_______________
Vlaďka Hyžáková
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