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Léto v obci
4. a 5.7. Bermuda Cup – přehrada Slezská Harta hostila již
14. ročník tohoto legendárního
jachtařského závodu. Zúčastnily se jej na čtyři desítky lodí.

Redakční rada

19.9. Rozloučení s létem - užili
jsme si dobré jídlo, kolotoče, turnaj v nohejbale, vožení na koni i
na kočáře a zážitkovou plavbupřepadení lodě Harta piráty.

Se svými náměty ( články,
inzeráty, oznámení, nápady) se prosím obracejte na
redakční radu. Kontakty:
Simona Hovadíková,
email: simona.hovadikova
@seznam.cz
tel: 608833423,
Mgr. Repková
zdenka.repkova@seznam.c
Zpravodaj i další informace z dění z obce, včetně
zajímavé fotodokumentace
z akcí naleznete i na webových stránkách.

www.leskovecnadmorav
ici.eu
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné léto a začínáme se připravovat na podzim. Vzhledem k situaci
ohledně COVID 19 probíhají akce na obci ve velmi omezeném režimu. Vavřinecké hody a
Dračí lodě byly zrušeny úplně. Z toho důvodu jsme alespoň rozloučení s prázdninami
udělali ve větším formátu, tak aby se pobavili velcí i malí. Podzimní setkání se seniory je
prozatím rovněž zrušeno. Proběhne pouze vítání občánků. Další akce plánujeme ve venkovních prostorách. Adventní a vánoční setkání budeme přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci.
Rád bych Vás rovněž informoval o letošních projektech, které jsme úspěšně realizovali.
Proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování cesty na pláž, zprovoznění kiosku
na pláži a tábořiště, o které byl dle očekávání zájem. Proběhlo vyčištění víceúčelového
hřiště a rekultivace fotbalového hřiště. Probíhá rovněž rekonstrukce hasičské zbrojnice v
rámci dotace, kterou jsme získali. Pilně jsme pracovali na zpracování územního plánu,
který se pomalu chýlí ke konci, na jeho realizaci jsme rovněž obdrželi dotaci. Pozornost
jsme věnovali také omezení nedovoleného parkování v obci a postupně se nám dařilo řidiče ukázňovat. Na parkovném jsme v tomto roce vybrali rekordní částku. Celkové vyhodnocení sezóny připravíme po jejím ukončení. Na pláži jsme umístili velký kontejner
na odpady a navýšili jsme počet košů, díky tomu se výrazně zlepšilo nakládání s odpady.
Bedřich Buťák– starosta obce.
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Otevírací doba:
Pondělí 16:00 až 20:00
Středa
16:00 až 20:00
Pátek
16:00 až 20:00
Za cenu 20Kč za hod./na os.
Ostatní dny na zavolání
po telefonické domluvě za
cenu 150Kč na hodinu.
Pro objednávky volejte tel:

737 949 315
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Informace z 11. zasedání zastupitelstva obce
Leskovec n.M. konaného dne: 24.6.2020
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku společnosti Služby Leskovec n. M. s.r.o. za rok 2019,
ze které vyplývá, že při tržbách společnosti
ve výši 3.471 212,20 Kč, dosáhla společnost
ztráty ve výši 26.708,18 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění
rozpočtu za období 01 – 05/2019.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku z majetku obce parc. č. st. 38/8 na pana
Ing. Skláře, veškeré poplatky z převodu nemovitosti hradí nabyvatel.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku
o výměře cca 240 m2, z pozemku parc. č.
2457/1, panu Janu Puchalterovi za cenu 200
Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na částí pozemků parc.č.
978/15 a parc. č.978/5 o předpokládané výměře
400 m2- za účelem výstavby parkoviště Mgr.
Petru Čechovi a manželům Vladimírovi a Ivaně
Dostálovým- za cenu 100 Kč/m2 plus náklady
s prodejem spojené a za podmínky, že účelu
bude dosaženo nejpozději do tří let od podpisu
této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce
za účetní období 2019.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2019 dle návrhu, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet
MIKROREGIONU Sl. Harta za rok 2019.
Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet
DSO Bruntálsko za rok 2019.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
o návratné finanční výpomoci v rámci kotlíkové
dotace v celkové výši maximálně 160.000,- Kč
mezi poskytovatelem: Obcí Leskovec nad Moravicí a příjemcem paní Karlou Stupkovou.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace na : ,,Rekonstrukci hasičské zbrojnice
u přehrady Slezská Harta, v maximální výši

38,50 % celkových nákladů na maximálně
však ve výši 363.400 Kč
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu:
,,Rekonstrukce veřejného osvětlení - přehrada Slezská Harta“.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo na „Rekonstrukce hasičské zbrojnice
u přehrady Slezská Harta“, za cenu
950.000 Kč vč. DPH se společností Služby
Leskovec n. M. s.r.o.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo na zhotovení projektu s názvem
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – přehrada Slezská Harta“ za cenu 1.049 383,39 Kč
včetně DPH s JD ROZHLASY s. r. o.,
Zastupitelstvo souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu-Dohoda o provedení práce mezi Obcí Leskovec nad Moravicí a členem zastupitelstva obce Mgr. Zdeňkem Čihánkem.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení do působnosti MAS Hrubý Jeseník, z. s. na programové období 2021–2027.
Zastupitelstvo schvaluje podání přihlášky
za člena Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2020 ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2020 ve znění dle přílohy.
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej
pozemku parc. č. 32/9 ostatní plocha neplodná půda o celkové výměře 437m2 .
Zastupitelstvo obce Leskovec nad Moravicí
ukládá starostovi obce zajistit zpracování
možnosti napojení nemovitostí uvedených
v žádosti na splaškovou kanalizaci.

Výše uvedené informace tvoří výběr
z jednání zastupitelstva.
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Kořeny našich předků aneb leskovecká kronika
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LESKOVECKÝ ZPRAVODAJ
Program akcí v obci říjen až prosinec 2020

10.10.2020
11.10.2020
30.10.2020
17.11.2020
30.11.2020

Vítání občánků
Drakiáda
Lampiónový průvod
Výšlap na V. Roudný
Rozsvěcení vánočního
stromku
4.12.2020 Mikulášská besídka

Obecní úřad
Za kostelem
Mateřská školka
KD

Restaurace
U Kormidla
5.12.2020 Výroční valná hromada KD
SDH
12.12.2020 Adventní koncert
Kostel
sv. Vavřince
31.12.2020 Výroční schůze spolku KD

Obec
SDH
MŠ, obec
Obec,SAL
Obec, SAL
Obec
SDH
Obec
SAL
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Podzim plný vitamínů

Protichřipkový salát
Suroviny
500 g kysaného zelí
2 mrkve
1 větší jablko
1 cibule
1 lžíce strouhaného křenu
1 zakysaná smetana
Postup přípravy receptu
1. Do mísy vložíme najemno nakrájené kysané zelí a cibuli, nastrouhanou
mrkev s jablkem, přidáme nastrouhaný křen a zalijeme smetanou.
2. Vše dobře promícháme, necháme chvíli v lednici odležet. Podáváme s pečivem.

Karotkový krém
Suroviny

4 kusy větší mrkve
2 kusy vetší brambory
40 g máslo
1 kus menší cibule
1l
zeleninový vývar
1 kus plnot. mléko nebo smetana ke šlehání
1 kus zakysaná smetana na ozdobení
1 špetka černý sezam na posypání

Postup

1. V hrnci rozehřejte máslo na střední teplotu. Nechte na něm zesklovatět cibulku a pak ji

zalijte vroucím vývarem.
2. Přidejte na kousky pokrájenou mrkev a brambory, osolte a vařte, až mrkev i brambory
změknou.
Poté rozmixujte tyčovým mixérem, zjemněte máslem a smetanou či mlékem. Dochuťte a
podávejte ozdobené lžičkou zakysané smetany, a posypané černým sezamem. Případně parmezánem.

Stránka 11

Rozloučení s létem v Leskovci
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