ZÁPIS
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVEC
č. 34., konaného dne 21. února 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti KD
Účast členů ZO: 8
Omluveno: 1
Neomluveno: 0
Hosté: 3
K bodu č. 1:
Jednání řídil starosta obce, který jmenoval zapisovatele Ing. Martina Řezníčka, ověřovatelé
zápisu: Miroslav Urban a Jakub Vychopeň.
Zápis z minulého zasedání byl podepsán ověřovateli.
Starosta v úvodu informoval o průběhu pohřbu pana plukovníka v. v. Jana Maria Hronka,
nejmladšího partyzána, který byl pamětníkem tragických událostí vypálení Juřičkova mlýna v r. 1945.
Pohřeb se konal v Břeclavi dnes ve 14 h s vojenskými poctami. Ve spolupráci s SDH Leskovec bylo
vypraveno zásahové vozidlo (DA) a na poslední cestě pana J. M. Hronka doprovodili také členové SDH:
Mirka Goldefusová, Jarmila Smolíková, Libor Goldefus, Miroslav Slezák, Karel Kaňát a Petr Masař.
Starosta navrhl doplnění bodů:
7e. Záměr prodeje obecního vozidla Škoda Rapid
3k. Vybudování parkoviště u hřbitova

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 Pod Strakovem
i. Smlouva o dílo s vítěznou firmou
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
k. Vybudování parkoviště u hřbitova
4. Obecní lesy
a. Plán hospodaření v obecních lesích na rok 2022
5. Odpadové hospodářství
a. Schválení smluv pro podnikatele
6. Finanční záležitosti obce
a. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
7. Interní záležitosti obce
a. Vyřazení nedokončených investic
b. Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě u dotčených obecních pozemků ve prospěch kanalizace
vybudované v rámci akce ČŘB II v obci Leskovec
c. Cenová nabídka aktualizace dopravního značení v obci Leskovec
d. Zapojení obce Leskovec do projektu Interreg Cental Europe CE-Mobility
e. Záměr prodeje obecního vozidla Škoda Rapid
8. Spolková činnost, kultura, vzhled obce, sociální věci
a. Pietní akt
9. ZŠ a MŠ Leskovec
10. Žádosti občanů
11. Různé
12. Diskuse – závěr
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Usnesení č. 34/1

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 Pod Strakovem
i. Smlouva o dílo s vítěznou firmou
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
k. Vybudování parkoviště u hřbitova
4. Obecní lesy
a. Plán hospodaření v obecních lesích na rok 2022
5. Odpadové hospodářství
a. Schválení smluv pro podnikatele
6. Finanční záležitosti obce
a. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
7. Interní záležitosti obce
a. Vyřazení nedokončených investic
b. Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě u dotčených obecních pozemků ve prospěch kanalizace
vybudované v rámci akce ČŘB II v obci Leskovec
c. Cenová nabídka aktualizace dopravního značení v obci Leskovec
d. Zapojení obce Leskovec do projektu Interreg Cental Europe CE-Mobility
e. Záměr prodeje obecního vozidla Škoda Rapid
8. Spolková činnost, kultura, vzhled obce, sociální věci
a. Pietní akt
9. ZŠ a MŠ Leskovec
10. Žádosti občanů
11. Různé
12. Diskuse – závěr
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 2:
Starosta jmenoval návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Řezníček, a členové Miroslav
Urban a Jakub Vychopeň.
Usnesení č. 34/2
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Martin Řezníček
Členové: Miroslav Urban a Jakub Vychopeň.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. 34/3a
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace starosty o vyjednávání k narovnání
majetkoprávních vztahů pod místními komunikacemi 17c a 30c a pověřuje starostu dalším vyjednáváním.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3b:
Pokračujeme v procesu výkupu a směn pozemků pod cyklostezkou.
Usnesení č. 34/3b
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace k narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům
pod cyklostezkou.
Výsledek hlasování: pro 8, 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.
UPOZORNĚNÍ: řidiči na nový přechod nejsou zvyklí, značky nesledují a prudce
dobržďují, proto je třeba dávat pozor při přecházení.
Usnesení č. 34/3c
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace k realizaci stavby Chodník pro pěší a přechod pro
chodce v obci Leskovec a pověřuje starostu kontaktováním Policie ČR H. Lideč, jaké jsou možnosti dohledu na
bezpečnost u nového přechodu.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Proběhla
konzultace s firmou NVB line, s. r. o., jak řešit dopravní značení u nové LC. Informace předal
místostarosta Milan Juráň.
UPOZORNĚNÍ: při využívání obecních skládek dřeva je potřeba povolení obce.
Usnesení č. 34/3d
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace od Milana Juráně k realizaci stavby Rekonstrukce
LC Snozový potok.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Byl zpracován znalecký posudek.
Usnesení č. 34/3e
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace od Milana Juráně k průběhu přípravy stavby
Rekonstrukce LC Strakov.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 3f:
Žádost na rekonstrukci LC Pod Strakovem prošla formálním hodnocením a je doporučena
k financování. Proběhla finalizace projektové dokumentace p. Martiníkem. V této chvíli je nutné schválit
smlouvu s nejvýhodnější nabídkou na realizaci, tak jak tomu bylo u předchozích staveb lesních cest.
Marketingový průzkum a doporučení výběru firmy zpracovala paní M. Pilařová. Následně bude podána
žádost o dotaci na SZIF v termínu určeném výzvou.
Usnesení č. 34/3f/i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace o stavu žádosti o dotaci na Rekonstrukci LC Pod
Strakovem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 34/3f/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o dílo na Rekonstrukci LC Pod Strakovem s vítěznou
firmou HDC work s.r.o., IČ: 03466639, a to s celkovými náklady ve výši 4 751 089,71 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Projektant střechy pan Tkadlec předal projektovou dokumentaci, nájemce obecního
bytu chce výpověď nájmu urychlit.
Zastupitelé byli informování o provedených pracích a nákupu vybavení nájemcem. Technický výbor se
k tomuto problému sejde ve středu v 15 h a vyhodnotí relevanci požadavků na proplacení nájemcem.
Následně budou podklady zaslány k vyhodnocení obecní právničce paní Drápalové.
Usnesení č. 34/3g
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí stav přípravy projektové dokumentace k realizaci stavby
Rekonstrukce v ZŠ Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Doplňující podklady zpracovala J. Šťastná.
Usnesení č. 34/3h
Zastupitelstvo obce Leskovec pověřuje starostu kontrolou a odesláním podkladů na SFDI.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

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. Bude nutné prověřit reálnost
získání dotace alespoň ve výši 70 % z celkových nákladů na realizaci stavby, které v cenách roku 2019
dle projektu činí 19,35 mil. Kč.
Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru připravují na rok 2022
nové výzvy v rámci programu "Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí", kde však na výstavbu
nové nebo rekonstrukci stávající hasičské zbrojnice je dotace maximálně 50 % způsobilých výdajů a
finanční strop 4,5 mil. Kč/stavba.
Usnesení č. 34/3i
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace starosty o stavu přípravy projektu Hasičské
zbrojnice pro SDH Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Společné povolení nabylo právní moci dne 24/2/2021.
Bude svolána schůzka technického výboru a projektanta s návrhem řešení aktuálního stavu.
Usnesení č. 34/3j
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace předsedy technického výboru o stavu dokumentace
k projektu Zateplení a přístavba obecního úřadu a KD v obci Leskovec.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 3k:
Zastupitelstvo si vyžádalo informace ke stavu přípravy projektu parkoviště u hřbitova. Datum
vydání stavebního povolení/společného povolení je ze dne 25/2/2019 a bylo žádostí ze dne 7/7/2021
prodlouženo s předpokládaným termínem dokončení stavby 9/2022.
Bude osloven s žádostí o cenovou nabídku pan Hynčica.
K bodu č. 4a:
Lesní správce J. Mana předloží do dalšího zastupitelstva Plán hospodaření v obecních lesích na
rok 2022. Výsledky auditu by měly být zpracovány začátkem března a před dalším jednání zastupitelstva
budou prezentovány jeho zpracovateli, a to za přítomnosti lesního správce i lesního odborného hospodáře.
V plánu budou výsledky auditu reflektovány na tento rok.
Usnesení č. 34/4a
Zastupitelstvo obce Leskovec bere na vědomí informace starosty k obecním lesům.
Výsledek hlasování: pro 8, 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. Stejné částky zachováváme i pro podnikatele, s nimiž
musíme schválit nové aktualizované smlouvy.
Usnesení č. 34/5a/i
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem
zavedeného obcí Leskovec podle OZV č.1/2021 s platností od 1. 1. 2022 s firmou Antonín Hromada-prodej brusiva,
IČ: 42797497 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/5a/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem
zavedeného obcí Leskovec podle OZV č.1/2021 s platností od 1. 1. 2022 s firmou Miroslav Řezníček, IČ: 68349688
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/5a/iii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o využívání systému nakládání s komunálním odpadem
zavedeného obcí Leskovec podle OZV č.1/2021 s platností od 1. 1. 2022 s firmou Josef Juříček, IČ: 61596281 a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/5a/iv
Zastupitelstvo obce Leskovec odkládá uzavření Smlouvy o využívání systému nakládání s komunálním
odpadem zavedeného obcí Leskovec podle OZV č.1/2021 s platností od 1. 1. 2022 s firmou JR real servis s.r.o.,
IČ: 07143737 a pověřuje starostu zjištěním aktuálního stavu řešení odpadů, kde na adrese Leskovec 43 tato firma
sídlí.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 6a:
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce v zákonné lhůtě a nyní je nutné jej schválit. Tímto bude
ukončeno rozpočtové provizorium.
Usnesení č. 34/6a
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Rozpočet obce Leskovec na rok 2022.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 7a:
Probíhá inventarizace majetku obce. Byl předložen návrh na vyřazení nedokončených investic: 042 0020 koryta ve výši 46.718,10 Kč, jejichž vyřazení bylo odloženo do dalšího zastupitelstva. Na
základě informací od pana Špalka, které získal Milan Juráň, měla být při nákupu koryt poskytnuta sleva
ve výši 400,- Kč/kus. Čekáme na dodání fotek formy na tyto koryta.
Usnesení č. 34/7a
Zastupitelstvo obce Leskovec odkládá vyřazení majetku 042 0020 koryta (formy na koryta) ve výši
46.718,10 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7b:
Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko, který byl investorem kanalizace, potřebuje s Obcí
Leskovec dořešit služebnost inženýrské sítě u dotčených obecních pozemků ve prospěch kanalizace
vybudované v rámci akce ČŘB II.
Usnesení č. 34/7b/i
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. LESKOVEC/2022/1
s oprávněným Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 702 38 880 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/7b/ii
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. LESKOVEC/2022/2
s oprávněným Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 702 38 880 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 7c:
Proběhla konzultace s firmou NVB line, s. r. o., jak řešit dopravní značení v celé obci. Následně
byla zaslána cenová nabídka, kterou je nutné schválit. Návrh projektu aktualizace lze očekávat během
března 2022.
Usnesení č. 34/7c
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje cenovou nabídku firmy NVB Line na projekt aktualizace
dopravního značení v obci ve výši 18150,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu objednávkou.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
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K bodu č. 7d:
Nejdříve obecné informace: elektro-mobilita (e-mobilita), tedy využití plně elektrických
dopravních prostředků (koloběžky, kola, cargo-kola, auta) k přepravě je zejména o tom, aby nebyla
spalována klasická fosilní paliva jako je benzín nebo nafta. Snížením výfukových plynů z aut by se mělo
snížit oteplování planety a mělo by vést také k větší stabilitě počasí. Zjednodušeně, aby „v létě zase bylo
teplo a v zimě sněžilo“.
Starosta byl osloven, zda by se k mezinárodnímu projektu zaměřeného na e-mobilitu připojila i
naše obec. Prostřednictvím e-mailů byl vyjádřen souhlas většiny zastupitelů (celkem 6 pro, proti 1,
nevyjádřili se 2). Výzva k podání projektů je z programu Interreg Central Europe, která se právě zaměřuje
na e-mobilitu a její rozšíření. Celkový rozpočet na 12 partnerů ze Střední Evropy je cca 2,4 mil. €; náš
podíl na rozpočtu je cca 136 tis. € s dotací 80 %. Délka projektu je na 3 roky; předpokládaný začátek
leden 2023.
Vzhledem k roku výroby obecního berlinga (2010) je třeba uvažovat o jeho náhradě. V případě
získání finanční podpory z tohoto projektu by tak bylo možné nahradit staré berlingo podobným vozem,
ale jako plně elektrické auto. Rozpočet na toto nové vozidlo v rámci projektu je 35 tis. €, byť na podobné
investice bylo vyhrazeno pouze 25 tis. €. Vyjednáváním s vedoucím partnerem se částku podařilo navýšit
o 10 tis. €.
V současnosti obecní berlingo popojíždí od domu k domu, resp. jezdí na velmi krátké vzdálenosti.
Následně více jak 12 h denně stojí v garáži. Jde o ideální podmínky pro využití e-auta – popojíždění,
přeprava na krátké vzdálenosti, dlouhé stání v garáži, kde se využije jednoduché, pomalé nabíjení baterie
a výhodná distribuční sazba elektřiny (noční proud). Podařilo by se tak minimalizovat jak
investiční náklady (pozn. na nákup nového auta se spalovacím motorem neexistuje dotace), tak i
provozní náklady – e-auto má spotřebu cca 1,-- Kč/km, oproti 4,13 Kč/km současného berlinga.
Obec Leskovec jako projektový partner č. 12 bude mít na starosti zejména pilotní ověřování
provozu plně elektrického auta a sledování chování a stavu baterie. E-auto bude plnit podobnou službu
jako současné berlingo, ale s daleko nižšími náklady a násobně lepšími ekologickými parametry.
Usnesení č. 34/7d
Zastupitelstvo obce Leskovec schvaluje zapojení do projektu s názvem: Planning for Improved Central
European E-mobility (zkratka CE-Mobility) v rámci programu Interreg Central Europe a pověřuje starostu
potvrzením účasti jako projektového partnera PP12.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1
Proti: Vlaďka Hyžáková
Zdržel se: Miroslav Řezníček

K bodu č. 7e:
Starosta navrhuje prodej obecního vozidla Škoda Rapid, které je relativně málo využívané a
nesplňuje pohyb v náročnějším terénu nebo za zhoršeného počasí. Nejdále toto auto bylo využito na cestu
do Olomouce bývalou starostkou a nemá ani roční dálniční známku. Navíc je v současnosti nedostatek
nových aut a po zánovních ojetých vozech je vysoká poptávka, která by mohla přinést obci výhodný
prodej auta.
Starosta navrhuje, aby obec měla k dispozici vozidlo s pohonem 4x4, které by splňovalo potřeby
pohybovat se v náročnějším terénu, za zhoršeného počasí nebo při mimořádných událostech v obci.
Usnesení č. 34/7e
Zastupitelstvo obce Leskovec odkládá záměr prodeje obecního vozidla Škoda Rapid a pověřuje starostu
zjištěním možností prodeje Škody Rapid a nákupem vozu 4x4 vč. termínu dodání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

K bodu č. 8a:
Návrh postupu řešení Pietního aktu, termín 23/4/2022 – střídáme se s obcí Prlov, měli bychom
mít na starosti dopolední část. Standardně má proslov předseda ČSBS a míval ho pan Hronek, kterému
jsme dnes byli v Břeclavi na pohřbu. Detaily se budou řešit.
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K bodu č. 9:
Pravidelně se budeme vracet k informacím, co se děje v ZŠ. Zástupce obce jako člen Školské rady
je Jakub Vychopeň.
Aktuálně se připravuje jednání řídícího výboru „MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko III“, kterého
se zúčastní starosta.
K bodu č. 10 – žádosti občanů:
Nové nebyly podány od minulého zastupitelstva.
K bodu č. 11 – různé:
Starosta informoval o sběru návrhů na pořízení techniky v rámci SOH k podání žádosti o dotaci –
za naši obec byl navržen k pořízení rotační smeták na malotraktor k úklidu chodníků, resp. cyklostezky.
Na závěr starosta poděkoval všem za účast a podněty k jednotlivým bodům.

V Leskovci 21. 2. 2022
Zapsal: Ing. Martin Řezníček ________________________

_______________________
Starosta, Ing. Marek Koňařík

_______________________
1. Místostarosta, Milan Juráň

______________________________
2. Místostarosta, Ing. Martin Řezníček

Ověřovatelé zápisu:

_____________
Miroslav Urban

______________
Jakub Vychopeň
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