U S N E S E N Í č. 6 / 2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY konaného dne 16. 12. 2021

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 19. 11. 2021
2 – ceník služeb odvozu a odstranění směsného komun. odpadu platný od 1. 1. 2022
3 – ceník svozu a využití separovaných odpadů platný od 1. 1. 2022
4 – vyhodnocení věcně shodných připomínek Ing. Tomáše Mužíka, Chocenický Újezd 46, Ing.
Kateřiny Mužíkové, Chocenický Újezd 46, MVDr. Olgy Kozákové, Chocenický Újezd 15,
pana Petra Kozáka, Chocenický Újezd 15, ke Změně č. 1 územního plánu Letiny
5 – vyhodnocení věcně shodné připomínky paní Jindřišky Hopové, Letiny 73, 336 01 Blovice,
ke Změně č. 1 územního plánu Letiny
6 – sídlo spolku Letinský spolek žen na adrese Letiny č.p. 20
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

7 – program zasedání včetně jeho změn, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
8 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S 1/2016 na část pozemku parc. č. 85/1 v k. ú.
Letiny o výměře 40 m² s Pavlem Zábranem, Letiny 99 do 31. 12. 2023
9 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S 2/2016 na část pozemku parc. č. 85/1 v k. ú.
Letiny o výměře 40 m² se Zdeňkou Bartošovou, Letiny 125 do 31. 12. 2023
10 – uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu S 8/2019 na část pozemku parc. č.79/2 o výměře
300 m² v k. ú. Letiny s Josefem Hoblem, Letiny 133, do 31. 12. 2023
11 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě S 12/2019 na pozemek parc. č. 85/38 v k. ú. Letiny
o výměře 507 m² s Michalem Vraným, Letiny 141 do 31. 12. 2023
12 – uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 389/1 v k. ú. Chocenický Újezd s Alenou
Kastlovou, Chocenický Újezd 36, Štefanem Marečkem, Kamenického 165, Blovice a
Leškem Semelkou, Chocenický Újezd 1 na dobu neurčitou
13 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S 4/2016 na část pozemku parc. č. 1261 o výměře
11 m² v k. ú. Svárkov s Jindřiškou Hopovou, Letiny 73 do 31. 12. 2023
14 – uzavření kupní smlouvy se spol. EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924 na koupi pozemků p. č.
546/2 a p.č. 547/17 v k. ú. Kbelnice do majetku obce
15 – uzavření dohody o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se spol. Západočeské
komunální služby, a.s., IČ: 25217348
16 – dohodu o ceně za úklid sněhu ze dne 30. 11. 2021 uzavřenou se Zemědělskou společností
Komorno a.s.
17 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016972/2, Kbelnice,
PJ, parc. č. 210/1 – kNN s ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 zastoupené spol. JH projekt
s.r.o., IČ: 28048563 z Klatov
18 – uzavření dodatku č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. MEE1908201
s Manta Energy s.r.o., IČ: 7198205
19 – uzavření dodatku č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. MEP1908203
s Manta Energy s.r.o., IČ: 7198205
20 – uzavření dohody o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uložení zemního kabelu NN
v pozemku parc. č. 61/1 v k. ú. Letiny, se Zdeňkem Eismannem, Letiny 60
21 – uzavření smlouvy o dílo na provádění kontrol, servisu a pozáručních oprav dýchacích
přístrojů s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje

22 – rozpočet obce Letiny na rok 2022 jako přebytkový
23 – střednědobý rozpočtový výhled obce na r. 2023 – 2025
24 – rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2022 jako vyrovnaný
25 – střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Letiny na r. 2023 – 2025
26 – pořadí uchazečů ve veřejné nabídce na realizaci výsadby Alej Svárkov a Alej Bzí:
Arbocom s.r.o., Prostrom Bohemia s.r.o., Vojtěch Hájek – Zdravé stromy
27 – uzavření smlouvy o dílo na akci ALEJ SVÁRKOV se spol. ARBOCOM s.r.o., IČ:
29084245 z Nepomuka
28 – uzavření smlouvy o dílo na akci ALEJ BZÍ se spol. ARBOCOM s.r.o., IČ: 29084245
z Nepomuka
29 – podání žádosti o finanční dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj na akci
Obnova a rekonstrukce místní komunikace Letiny – Chocenický Újezd
30 – návrh rozhodnutí o námitkách Povodí Vltavy s. p., jako dotčeného investora, ke Změně č. 1
územního plánu Letiny – námitce se vyhovuje částečně
31 – návrh rozhodnutí o námitce Zástupce veřejnosti paní Mgr. Petry Levorové, zmocněné
občany obce Letiny, ke Změně č. 1 územního plánu Letiny – námitce se nevyhovuje
32 – Změnu č. 1 územního plánu Letiny
33 – podání žádosti o finanční dotaci z programu MV GŘ HZS na nákup automobilu pro
potřeby hasičského sboru
34 – rozpočtové opatření č. 9/2021
zastupitelstvo obce

ukládá

35 – provést inventuru pozemků obce v pachtovní smlouvě se zaměřením na cesty v k. ú.
Svárkov
36 – zvážit možnost umístění zrcadla na křižovatku nad pomníkem
37 – projednat využívání parkoviště v lázní
38 – vyhledat vhodnou dotaci na opravy místních komunikací
V Letinech dne 16. 12. 2021
Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

