U S N E S E N Í č. 2/ 2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 23. 4. 2019
zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 14. 2. 2019
2 – podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského
kraje 2019“ v maximální výši 90 %
3 – záměr stavebních úprav a přístavby rodinného domu Chocenický Újezd 18
4 – udělení plné moci městu Blovice k zastupování obce Letiny na XVII. Sněmu Svazu měst a
obcí ČR
5– podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání z projektu Úřadu práce ČR „Podpora zaměstnanosti
dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

6 – program zasedání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
7 – směnu pozemků parc. č. 292/31 a p. č. 292/54 oba v k. ú. Chocenický Újezd a p. č. 494/2,
p. č. 591/15 a p. č. 599/9 všechny v k. ú. Kbelnice za pozemky v majetku Zemědělské
společnosti Komorno, a.s., p. č. 593/20, p. č. 279/47, p. č. 593/21 (oddělen z p. č. 593/19),
p. č. 597/12 (oddělen z p. č. 597/7), p. č. 239/17 a p. č. 606/12 všechny v k. ú. Letiny a
pozemek p. č. 591/5 v k. ú. Kbelnice
8 – pronájem kiosku na pozemku parc. č. st. 178/1 v k. ú. Letiny společnosti INSIA servis
s.r.o., IČ: 05374294, do konce letní sezóny 2023
9 – Dodatek č. 2/2019 ke smlouvě č. 13/2018 o pronájmu hostince Pod Lípou
10 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování čistírny odpadních vod a kanalizace pro
veřejnou spotřebu obce Letiny ze dne 12. 5. 2015
11 – uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti na území Plzeňského kraje v r. 2019
12 – uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl č.VP_2019_
41405 s OSA pro práva k dílům hudebním, z.s. se sídlem Praha 6, Čs. armády 20
13 – uzavření smlouvy o zajištění řádné péče a umístění opuštěných a toulavých psů na území
Plzeňského kraje s víceúčelovým zařízením a útulkem pro psy Borovno, IČ: 22878068 na
dobu neurčitou
14 – smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřenou se spol. innogy Energie,
IČ: 49903209 pro odběrné místo Letiny E 23
15 – uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 01/01/2019 s Ing. arch Radkem Dragounem,
IČ: 66983959 se sídlem v Plzni, Staniční 1117/14
16 – uzavření smlouvy se Západočeským konzumním družstvem Plzeň se sídlem Plzeň,
Poděbradova 1389/31, o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč pro prodejnu potravin
č. 015 Chocenický Újezd
17 – smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK v komunikaci II/117 v rámci
stavby „Požární zbrojnice Letiny, plynová přípojka“
18 – rámcovou kupní smlouvu č. 60300427-19 uzavřenou s ContiTrade Services s.r.o.,
IČ: 41193598, pobočkou z Plzně
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19 – udělení výjimky ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň jih, příspěvkové organizaci, z počtu žáků pro
školní rok 2019/2020 při stávajícím počtu 7 tříd
20 – finanční příspěvek Mysliveckému spolku LESNA, Chocenický Újezd 20 ve výši 15.000 Kč
na vybudování zdroje pitné vody do volební místnosti obce
21 – Jaroslava Vraného jako určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem aktualizace a
vyhodnocení územního plánu Letiny
22 – rozpočtové opatření č. 2/2019

V Letinech dne 23. 4. 2019

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta
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