U S N E S E N Í č. 3 / 2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 29. 6. 2020
zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 21. 5. 2020
2 – Zprávu o uplatňování územního plánu Letiny, včetně pokynů pro zpracování návrhu změny
č. 1 územního plánu Letiny
3 – účetní závěrku mikroregionu Úslava za rok 2019
4 – závěrečný účet a výsledek hospodaření mikroregionu Úslava za rok 2019 schválený valnou
hromadou mikroregionu Úslava dne 18. 6. 2020 bez výhrad
5 – sazebník odměn a koeficientů bonusových složek spol. EKO-KOM
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

6 – program zasedání včetně jeho změn
7 – návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
8 – pronájem kiosku v areálu koupaliště Letiny na pozemku parc. č. st. 178/1 v k. ú. Letiny na
letní sezónu 2020 p. Haně Sadílkové
9 – prodej pozemků v k. ú. Bzí parc. č. 240/4 o výměře 188 m², p. č. 2/3 o výměře 81 m² a části
p. č. 14/4 po geometrickém oddělení p. č. 14/36 o výměře 571 m2 za celkovou cenu všech
pozemků 23.040,- Kč Jiřímu Šlajsovi a Štěpánce Šlajsové
10 – zřízení oprávnění průjezdu a průchodu k pozemku p. č. 1004/14 v k. ú Svárkov pí Jindřišky
Hopové, Letiny 73, přes části pozemků p. č. 1328 a p. č. 1279 v k. ú. Svárkov do 30. 6. 2021
za úplatu 500,- Kč / rok
11 – bezúplatný převod pozemků parc. č. 230/15, parc. č. 230/17 a parc. č. 230/18 všechny v
k. ú. Bzí z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce
Letiny
12 – účetní závěrku ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace za r. 2019 včetně
inventarizační zprávy ZŠ a MŠ Letiny k 31. 12. 2019
13 – hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace za r. 2019
a jeho rozdělení do fondů
14 – účetní závěrku obce Letiny za rok 2019 vč. inventarizační zprávy k 31. 12. 2019
15 – závěrečný účet obce Letiny za rok 2019 bez výhrad
16 – uzavření smlouvy č. IE-12-0006328/VB/50 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené spol.
MONTPROJEKT, a.s., IČ: 28494032 o zřízení věcného břemene
17 – služebnosti uložení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 243/37, p. č. 243/43 a p. č.
581/14 v k. ú. Letiny za úplatu 400,- Kč
18 – uzavření smlouvy o finanční dotaci ve výši 119.000,- Kč s Plzeňským krajem v rámci
projektu: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020
19 – uzavření smlouvy o dílo se společností SOVT-RADIO s.r.o., IČ: 47238810, se sídlem
Budějovická 1320, 389 01 Vodňany na umístění ukazatelů rychlosti u silnice č. II/117 v obci
Letiny
20 – uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem z dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých Plzeňského kraje 2020“ na „Dotaci na provoz prodejny
v obci Letiny, části Chocenický Újezd“
21 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v obci Letiny,
části Chocenický Újezd, se Západočeským konzumním družstvem Plzeň, IČ: 00031979, se
sídlem Poděbradova 1389/31, 305 04 Plzeň ve výši 34.000,- Kč
22 – uzavření smlouvy o účelové finanční dotaci z prostředků Plzeňského kraje v rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 na Opravu místní
komunikace – Svárkov

23 – uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace – Svárkov“ s firmou: Silnice
Horšovský Týn, a.s., IČ: 45359164, Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
24 – udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ a MŠ Letiny pro školní rok 2020/2021
s předpokládaným doplatkem ve výši 350.000,- Kč
25 – zkrácený postup pořizování Změny č. 1 územního plánu Letiny v souladu s § 55a zákona
č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a starostu obce jako zmocněnce pro jednání ve věci pořizování změny
č. 1 územního plánu
26 – rozpočtové opatření č. 3/2020
27 – zařazení správního území obce Letiny do Územní působnosti Místní akční skupiny
Aktivios, z. s., IČ: 27007090 na období 2021 - 2027
28 – delegování Jaroslava Vraného na valné hromady akciové společnosti Kanalizace a
vodovody Starý Plzenec, a. s,, jako zástupce obce, s platností do konce funkčního období
r. 2022
29 – přijetí peněžitého daru pro Základní školu a mateřskou školu Letiny od Českého svazu žen
Letiny ve výši 3.900 Kč
30 – dohodu o splátkách dluhu se zaměstnancem obce Vlastimilem Baumrukem, Skašov 116

zastupitelstvo obce

ukládá

31 – dořešit odpadové hospodářství v obci Letiny vč. spádových obcí

V Letinech dne 29. 6. 2020

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

