ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Letiny konaného dne 16. 3. 2020
Přítomen: J. Vraný, Ing. M. Kůs, O. Böhm, V. Česal, V. Kašparová, J. Plachý
Omluven: Bc. A. Patera
Přítomni 3 občané
1) Zahájení, schválení programu
Starosta obce pan Jaroslav Vraný, jako předsedající, zahájil v 18 hod. veřejné zasedání
zastupitelstva obce v bývalém hostinci Pod Lípou v Letinech. Přivítal přítomné občany a
vysvětlil, proč se veřejné zasedání koná za mimořádných okolností v době vyhlášeného stavu
nouze a omezení volného pohybu osob. Občanům byla doporučena ochrana úst a nosu např.
rouškami a ve spolupráci s tajemníkem ORP Blovice byl zajištěn video-přenos i do další
jednací místnosti, aby občané dodrželi vzdálenost mezi sebou alespoň 1,5 m. Seznámil s
programem zveřejněným dne 5. 3. 2020 – viz pozvánka. Omluvil nepřítomného zastupitele
Bc. Pateru z rodinných důvodů a konstatoval, že při počtu 6 přítomných je zastupitelstvo
usnášení schopné. Dotázal se, zda má někdo ze zastupitelů k programu připomínky nebo
návrh na doplnění, jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení navrženého programu:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů, zapisovatele
Předsedající navrhl za členy návrhové komise Ing. Kůse a p. Plachého, nikdo neměl jiný
návrh, dal hlasovat o návrhové komisi: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Za ověřovatele zápisu předsedající navrhl p. Česala a pí Kašparovou, nikdo neměl jiný návrh,
dal hlasovat: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Zapisovatelkou navrhl paní Bočanovou, nikdo neměl jiný návrh, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
3) Kontrola usnesení
Na minulém veřejném zasedání bylo uloženo:
– hledat možnosti řešení domovních ČOV v satelitních obcích
Zatím nebyl vhodný dotační titul vyhlášen, proto úkol stále trvá. Ing Kůs průběžně sleduje
vyhlášené dotační tituly.
4) Zpráva o činnosti OÚ
Viz samostatná příloha byla přečtena Ing. Bočanovou.
5) Projednání smluv
5.1. Již od loňského roku probíhala jednání obce s Biskupstvím plzeňským ve věci koupě
pozemku parc. č. 553/5 v k. ú. Letiny o výměře 98 m2, vedeném jako orná půda, na kterém se
nachází přístupová cesta k úpravně vody. Cena dle znaleckého posudku za pozemek činí
4.430,- Kč. Biskupství plzeňské zastoupené Římskokatolickou farností Blovice s cenou
souhlasí, vypracovalo návrh kupní smlouvy, ve které se obec zavazuje uhradit kupní cenu do
20 dnů od uzavření smlouvy a poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.2. Na základě novely zákona o odpadech bude obec od letošního roku zajišťovat sběr
jedlých olejů a tuků. Dne 20. 1. 2020 byla uzavřena smlouva s jedinou společností, která sběr
použitých tuků zajišťuje, a to spol. Černohlávek Group s.r.o., IČO: 8298963, se sídlem
Církvice 57, 285 33 Církvice. Cena služby bude činit 500,- Kč bez DPH za 1 nádobu o
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objemu 240 litrů a rok. Zdůrazňujeme, že JEDLÉ použité tuky bude možné odkládat
v uzavřených PET lahvích do sběrných nádob, které budou instalované ve všech obcích na
obvyklém stanovišti kontejnerů se separovaným odpadem, v Letinech to bude u prodejny
Jednoty. Firma se zavázala nádoby rozmístit do konce února, ale začátkem března požádala o
trpělivost, protože má potíže s dodávkou popelnic, zřejmě v souvislosti s epidemiologickou
krizí.
Hlasování o odsouhlasení smlouvy: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.3. Jako v předchozích letech zastupitelé na návrh finančního výboru projednali poskytnutí
finančních příspěvků na činnost spolků a sdružení formou veřejnoprávních smluv. Částky, o
které spolky požádaly, jsou v rozpočtu obce již vyčleněny, nebo se navrhují dnes upravit
v rozpočtovém opatření. Některé žádosti nebudou uspokojeny v plné výši z důvodu velkých
investic a s přihlédnutím k rozsahu činnosti spolku. Do dnešního usnesení se navrhuje
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí individuální finanční dotace:
- s Českým svazem žen, základní organizací Letiny ve výši 12.000 Kč, hlasování: PRO: 6
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
- s Českým svazem žen, základní organizaci Svárkov ve výši 6.000 Kč, hlasování: PRO: 6
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
- s Rybářským spolkem Letiny ve výši 10.000 Kč, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL
SE: 0
- se Sportovním klubem Letiny ve výši 50.000 Kč, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL
SE: 0
- s Nohejbalovým klubem ZCHP Bzí ve výši 8.000 Kč, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
- se Sborem dobrovolných hasičů Letiny ve výši 30.000 Kč na činnost družstva malých
hasičů, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
- se zapsaným spolkem Storgé Borovno se sídlem v Lučišti 17 ve výši 5.000,- Kč, hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.4. Plzeňský kraj zaslal obci žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti na území Plzeňského kraje v r. 2020 veřejnou dopravou a návrh smlouvy o
poskytnutí účelové dotace. Stejně jako v předchozích letech se dotace počítá podle počtu
obyvatel k předchozímu roku a podle počtu zastavení jednotlivých spojů. Pro rok 2020 je
žádán příspěvek ve výši 37.895,- Kč, splatný do 30 dnů od podpisu smlouvy. Hlasování o
uzavření smlouvy: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.5. V rámci vloni realizované akce rekonstrukce průtahu obcí Letiny došlo k odstranění
vzdušného vedení NN a instalaci podzemního kabelového vedení NN, 6 rozpojovacích skříní
v pilíři, 3 přípojkových skříní v pilíři, 2 přípojkových skříní na budově a 2 betonových sloupů
na pozemcích v majetku obce: parc. č. st. 18, parc. č. st. 19/2, jehož součástí je dům č. p. 54,
parc. č. 29/1, parc. č. 29/7, parc. č. st. 40, jehož součástí je dům č. p. 20, dále parc. č. 61/1,
parc. č. 62/1, parc. č. 79/2, parc. č. 84/3, parc. č. 85/1, parc. č. st. 170, parc. č. 243/8, parc. č.
573/1, parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 573/4, parc. č. 573/5, parc. č. 573/7, parc. č.
573/8, parc. č. 573/11, parc. č. 577/1, parc. č. 577/6, parc. č. 581/11, parc. č. 588/11, parc. č.
588/12 a parc. č. 635 – vše v k. ú. Letiny. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená
společností MONTPROJEKT, a.s., IČ: 28494032 se sídlem v Pardubicích zaslala návrh
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006328/VB/1 o celkovém
rozsahu 661,09 m a 476,33 m2 za jednorázovou náhradu 19.800,- Kč, splatnou do 30 dnů od
povolení vkladu do katastru nemovitostí.
Připomínky nebyly, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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5.6. Další smlouvou, se kterou se zastupitelé na pracovní poradě seznámili je Smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-120015896/SOBS/VB1, kterou zaslala společnost ČEZ Distribuce, a.s., zastoupená spol.
OMEXON GA Energo, s.r.o., a která se týká zřízení nadzemního vedení NN v pozemku parc.
č. 1069/1 v k. ú. Svárkov o délce vedení 7,6 m a rozsahu 7,6 m2, od transformátoru do
betonového sloupu na pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Svárkov, který je ve vlastnictví Ing. Pavla
Honzíka z Klatov. Věcné břemeno je navrženo zřídit za jednorázovou úplatu 1000 Kč.
Připomínky nebyly, hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
5.7. Třetím návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene, se kterou se zastupitelé seznámili,
je návrh dohody o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kabelu nízkého napětí a
elektroměrového rozvaděče na koupališti v pozemku parc. č. 521/35 v k. ú. Letiny, na žádost
Bc. Lubomíra Krýsla, majitele pozemku parc. č. 521/20 v k. ú. Letiny. Věcné břemeno je
navrženo zřídit za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6) Různé
6.1. Pan místostarosta zpracoval a podal žádost o finanční dotaci z Programu stabilizace a
obnovy Plzeňského kraje 2020 na projekt opravy místní komunikace ve Svárkově na
pozemku parc. č. 399 v k. ú. Svárkov. Požádali jsme o maximální možnou částku 440.000 Kč
z celkových předpokládaných nákladů 629.000 Kč. Dnešním usnesením se podání žádosti
bere na vědomí.
6.2. Plzeňský kraj letos opět vyhlásil dotační titul „Zachování prodejen v malých obcích
Plzeňského kraje 2020“. I v letošním roce jsme podali žádost o příspěvek ve výši 30.000 Kč
na prodejnu 015 v Chocenickém Újezdě, kterou provozuje Západočeské konzumní družstvo
Plzeň. V případě úspěšnosti bude uzavřena smlouva s ZKD Plzeň se sídlem Plzeň,
Poděbradova 1389/31, o poskytnutí příspěvku ve výši 34.000 Kč pro prodejnu potravin č. 015
Chocenický Újezd a podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých
obcích Plzeňského kraje 2019“ v maximální výši 90 %. Dnešním usnesením se podání žádosti
bere na vědomí.
6.3. Západočeské komunální služby, Marius Pedersen Group, a.s., předložily obci nový ceník
svozu a využití separovaných odpadů (skla, papíru a plastů) platný od 1. 3. 2020. Situace
s recyklací druhotných surovin je již delší dobu nepříznivá, není pro ně odbyt, proto ZKS
přistoupily k zavedení tak zvaného recyklačního poplatku, který činí u svozu jednoho
kontejneru o objemu 1100 litrů u papíru 56,- Kč bez DPH a u plastů 45,- Kč bez DPH.
Dnešním usnesením se nový ceník bere na vědomí.
6. 4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových požádal obec Letiny o sdělení, zda
má zájem o bezúplatný převod pozemků parc. č. 351/1 o výměře 2473 m2 a parc. č. 344/15 o
výměře 62 m2 oba v k. ú. Chocenický Újezd, druh pozemku ostatní plocha, silnice. Pozemek
p. č. 351/1 je zastavěn účelovou komunikací č. 14 uk směrem na Seč ke kapli sv. Barbory a
druhý pozemek č. 344/14 tvoří komunikační zeleň silnice před č.p. 34. Do dnešního usnesení
se navrhuje požádat ÚZSVM o bezúplatný převod vlastnického práva k pozemkům se
zřízením věcného práva s omezujícími podmínkami na 10 let.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
6.5. Ing. Kůs vloni zpracoval žádost o dotaci na obnovu místních komunikací v Letinech
k vodárně a ve Svárkově o celkové ploše 874 m2 z programu Ministerstva pro místní rozvoj,
č. 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. Podpora by měla činit 777.497,- Kč z celkových
předpokládaných nákladů ve výši 1.110.710,- Kč. Dne 26. 2. 2020 jsme obdrželi od
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poskytovatele dotace list o Registraci akce s podmínkami doložení potřebných podkladů
v termínu nejpozději do 30. 4. 2020 – za podklady bude zodpovídat pan místostarosta.
6.6. Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora obcí Plzeňského kraje při
zajišťování bezpečnosti 2020“, v rámci kterého je možné žádat o dotace na orientační měřiče
rychlosti až do výše 75 % nákladů. Úřad si nechal zpracovat nabídky na různé ukazatele
rychlosti, které by byly umístěné v Letinech: 2 ukazatele bez statistiky za cenu vč. montáže a
DPH 102.366,- Kč, 2 ukazatele rychlosti se statistickým záznamem za 142.296,- Kč a 3
ukazatele se statistickým záznamem za 159.962 kč vč. DPH.
Do usnesení se navrhuje podat žádost na tři ukazatele se záznamem a znakem dětí a o
skutečné realizaci rozhodnout až v případě úspěšnosti v získání dotace.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
7/ Rozpočtové opatření
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 přečetla předsedkyně finančního výboru paní
Kašparová:
Zastupitelstvo obce Letiny schvaluje podle § 16, odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění:
1. na příjmové straně rozpočtu, v Kč:
Pol. 4112 - dotace na výkon státní správy
1.675.900,Pol. 1122 – proúčtování daně z příjmů práv.osob za r.2019
103.230,§ 2141 – vnitřní obchod
280,§ 6171 – přeplatek za plyn, náhrada škody
14.568,52
2. na výdajové straně rozpočtu, v Kč:
§ 1014 – odchyt a umístění psa v útulku
7.600,§ 5512 – nová hasičská zbrojnice
1.655.848,52
§ 6171 – místní správa – doúčt. vodného + nákup materiálu
27.300,§ 6399 - proúčtování daně z příjmů práv. osob za r.2019
103.230,Zastupitelé neměli další návrhy na doplnění rozpočtového opatření. Hlasování o přijetí
návrhu: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
8) Diskuse
Bc. Kybic, jako tajemník ORP Blovice informoval o uzavření polikliniky a zubního oddělení
– vše je vyvěšeno na úředních deskách a bylo zasláno do všech obcí. Je třeba vysvětlovat
občanům, aby co nejvíce dodržovali bezkontaktní styk – telefonicky či elektronicky. Také
provoz úředních hodin Mě Ú Blovice byl omezen. Každý, kdo by potřeboval pomoc
konkrétní či radou se na něj může kdykoliv obrátit, nejlépe opět telefonicky.
9) Usnesení, závěr
Starosta vyzval Ing. Kůse k přečtení usnesení. Ing. Kůs přečetl návrh usnesení, nikdo
nepožadoval doplnění, proto starosta dal hlasovat o přijetí návrhu: PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Zasedání skončeno v 19,00 hod.
Zapsala Lenka Bočanová dne 19. 3. 2020
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