U S N E S E N Í č. 2/ 2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 20. 5. 2020
zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 17. 3. 2020
2 – podání žádosti o finanční dotaci na „Nutnou rekonstrukci oplocení pozemků před výstavbou
hasičské zbrojnice“ z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí Plzeňského kraje 2020“
3 – souhlas s připojením sjezdu z pozemku parc. č. 57 v k. ú. Letiny na místní komunikaci II.
třídy na pozemku parc. č. 79/2 v k. ú. Letiny
4 – záměr vybudování vrtané studny na pozemku parc. č. 51/1 v k. ú. Svárkov, Lubomíra
Miloty, Svárkov 34
5 – záměr vybudování vrtané studny na pozemku parc. č. st. 24 v k. ú. Svárkov, Ing. Dr. Zbyška
Nového a Ing. Romany Blažkové, Svárkov 22
6 – záměr Martina Kasla, Letiny 140, na vybudování oplocení na části pozemku parc. č. 81/98
v k. ú. Letiny
7 – souhlas s umístěním stavby vodovodní přípojky v pozemku obce parc. č. 575/1 v k. ú.
Kbelnice a napojení na vodovodní řad rodinného domu Kbelnice 32
8 – pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany č. 4055007
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

9 – program zasedání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
10 – prodej pozemku parc. č. 596/3 v k. ú. Kbelnice o výměře 136 m² za cenu 48,33 Kč/m² a
uzavření kupní smlouvy s Markétou Bouzkovou, bytem Havlíčkovo nám. 429, Přeštice
11 – pronájem části půdních nebytových prostor pro umístění telekomunikačních zařízení
sloužících pro šíření signálu internetu v nemovitostech Letiny 20 a Bzí 1 společnosti
United Networks SE, IČ: 03579051 se sídlem Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň
12 – uzavření kupní smlouvy se Západočeským konzumním družstvem Plzeň k pozemku p. č.
669 v k. ú. Letiny o výměře 13 m2 za cenu 81,66 Kč/m2
13 – výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek z výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Obnova a rekonstrukce místních komunikací v Letinech“
14 – uzavření smlouvy o dílo na akci „Obnova a rekonstrukce místních komunikací v Letinech“
se společností Silnice Horšovský Týn, a.s., IČ: 45359164, Nad Rybníčkem 40, 346 01
Horšovský Týn
15 – výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek z výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Obec Letiny – vrt HV-1 Bzí a vrt HV 01 Svárkov“
16 – uzavření smlouvy o dílo na akci „Obec Letiny – vrt HV-1 Bzí a vrt HV 01 Svárkov“
s firmou Stavební geologie – Geosan, s.r.o., IČ: 44684631, Karlovotýnská 49, Nučice,
25219 Rudná
17 – výsledek hodnocení nabídek a pořadí nabídek z výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Napojení vrtu HJ1/A pro obec Letiny“
18 – uzavření smlouvy o dílo na akci „Napojení vrtu HJ1/A pro obec Letiny“ se společností
Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., IČ: 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 02
Starý Plzenec
19 – uzavření mandátní smlouvy o výkonu technického dozoru na stavbě „Napojení vrtu HJ1/A
pro obec Letiny“ s Josefem Maškem, IČ: 10360883, Ke hřišti 896, Starý Plzenec
20 – veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřenou mezi
obcí Letiny a městem Blovice v předloženém znění
21 – smlouvu o poskytnutí nepeněžitého daru v hodnotě 1 478,79 Kč uzavřenou se společností
INSIA servis s.r.o., IČ: 05374297, nám. T. G. Masaryka 598/21, Plzeň

22 – hromadnou licenční smlouvu č. VP_2020_60420 o veřejném provozování předmětů
ochrany OSA, DILIA, INTEGRAM, OAZA A OOA-S ze dne 24. 4. 2020
23 – spolufinancování rekonstrukce fasády nemovitosti Chocenický Újezd 20 Mysliveckého
spolku LESNA částkou ve výši 40 000 Kč
24 – rozpočtové opatření č. 2/2020
zastupitelstvo obce

ukládá

25 – řešit odpadní vody v místních částech obce Letiny

V Letinech dne 20. 5. 2020

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

