U S N E S E N Í č. 5/ 2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 6. 11. 2019

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 8. 8. 2019
2 – umístění jímky na vyvážení o rozměrech 3,0 x 2,4 manželů Kastlových částečně do
pozemku obce parc. č. 389/2 v k. ú. Chocenický Újezd
3 – souhlas s terénními úpravami p. Luďka Makového na pozemcích st. p. č. 1/6 a parc. č. 373
v k. ú. Chocenický Újezd a oplocením pozemků parc. č. st. 1/6, parc. č. 373, parc. č. 222/55 a
parc. č. 374 v k. ú. Chocenický Újezd
4 – souhlas s položením 14 m2 zámkové dlažby mezi chodník a vjezd na zpevněnou plochu u
rodinného domu Václava a Šárky Kybicových, Letiny 19
5 – záměr paní Aleny Vondrákové s přístavbou zádveří a sociálního zařízení a změnu užívání
stávajícího skladu zahradního náčiní na letní kuchyni na poz. p. č. 81/63 v k. ú. Letiny
zastupitelstvo obce
s ch v a l u j e
6 – program zasedání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
7 – prodej pozemku parcelní č. 56/1 v k. ú. Letiny o výměře 99 m² za celkovou cenu 8.080,- Kč
manželům Mihu a Marii Mocanu, Letiny 31
8 – směnu pozemků v majetku obce Letiny: parc. č. 243/15 o výměře 46 m², p. č. 243/40 o
výměře 180 m², p. č. 414/2 o výměře 159 m², p. č. 502/2 o výměře 108 m², p. č. 521/1 o
výměře 265 m², p. č. 521/3 o výměře 629 m², p. č. 521/29 o výměře 74 m², p. č. 521/44 o
výměře 53 m², p. č. 521/50 o výměře 59 m², p. č. 521/51 o výměře 3 m², p. č. 529/6 o výměře
977 m², p. č. 529/19 o výměře 190 m², p. č. 529/22 o výměře 679 m² (oddělen z pozemku p. č.
529/2), p. č. 532/23 o výměře 13 m², p. č. 532/12 o výměře 139 m², p. č. 532/16 o výměře
22 m², p. č. 610/1 o výměře 34 m², p. č. 612/30 o výměře 28 m² - vše v k. ú. Letiny o celkové
výměře 3 658 m² za pozemky manželů Ing. Miloše a Květoslavy Matouškových, Nad Tratí
438/2, Praha 6 – Vokovice: parcelní č. 521/45 o výměře 62 m², p. č. 521/11 o výměře 250 m²,
p. č. 528/11 o výměře 90 m², p. č. 558/52 o výměře 587 m², p. č. 558/53 o výměře 15 m² a p.
č. 608/9 o výměře 2 675 m² vše v k. ú. Letiny o celkové výměře 3 679 m²
9 – ukončení nájemní smlouvy č. S 3/2016 s paní Marií Hajšmanovou dohodou k r. 2019
10 – ukončení nájemní smlouvy č. S 13/2018 se společností INSIA servis s.r.o. dohodou k srpnu
2019
11 – Smlouvu č. 7990106498 uzavřenou s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na
Příkopě 33, Praha 1, o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů
12 – smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 97/110/P 193/2019 pro nemovitost
Letiny E 23
13 – uzavření příkazní smlouvy se spol. GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766, se sídlem
Kněžskodvorská 2632, České Budějovice
14 – uzavření příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky „Letiny - Výstavba hasičské
zbrojnice“ se společností MAZEPPA s.r.o., IČ: 27187039, se sídlem Plzeň, Barrandova
404/28
15 – zrušení bodu 16) usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Letiny č. 2/2019 ze dne
23. 4. 2019
16 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny v obci Letiny,
části Chocenický Újezd ve výši 34.000,-Kč se Západočeským konzumním družstvem Plzeň,
IČ: 31976, se sídlem Poděbradova 1389/31, Plzeň
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17 – uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na provoz prodejny v obci Letin,
části Chocenický Újezd v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2019“
18 – rozpočtová opatření č. 6 a č. 7/2019

zastupitelstvo obce
ukládá
19 – napsat dopis ZS Komorno o neukázněnosti zaměstnanců – traktoristů při projíždění obcí
20 – pomoc občanům se zajištěním svozového plánu při vyvážení jímek v místních částech
Obce Letiny

Letinech dne 6. 11. 2019

………………………………….
Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

…..………………….
Jaroslav Vraný v. r.
starosta
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