U S N E S E N Í č. 4 / 2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY konaného dne 16. 9. 2021

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 30. 6. 2021
2 – protokol č.j. MV-160843-19/ODK-2020 o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Letiny na základě §129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
3 – ceník svozu a využití separovaných odpadů spol. ZKS, a.s., platný od 1. 9. 2021
4 – rozpočtové opatření č. 5/2021
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

5 – program zasedání včetně jeho změn, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
6 – volbu předsedy kontrolního výboru p. Lukáše Běla
7 – návrh opatření k odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné
působnosti provedené u obce Letiny na základě §129 a násl. zákona č. 128/ 2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení)
8 – prodej pozemku parc. č. 214/4 v k. ú. Letiny Ing. Janu Belkovi, bytem Letiny E30 o výměře
89 m² za cenu 35,- Kč/ m²
9 – uzavření smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se spol.
Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, na části pozemku parc. č. 29/1 v k. ú. Letiny o výměře 2,1 m²
na dobu neurčitou za úplatu 100,- Kč/rok
10 – prodej části pozemku parc. č. 140/1 v k. ú. Chocenický Újezd po geometrickém oddělení
v rozsahu cca 771 m² Miroslavu a Jaroslavě Červeným, bytem Mírová 2543/22, Plzeň za cenu
20,- Kč/m²
11 – prodej pozemku parc. č. 79/9 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 1768 m², druh pozemku
orná půda, za cenu 34,- Kč/m² Zemědělské společností Komorno, a.s., IČ: 25205773
12 – prodej pozemků parc. č. 333/1 o výměře 603 m², p. č. 333/3 o výměře 4 m², p. č. 333/4 o
výměře 51 m², p. č. 333/5 o výměře 87 m² a p. č. 333/6 o výměře 451 m² v k. ú. Chocenický
Újezd za cenu 34,- Kč/m² p. Petru Birkovi, bytem Jiráskovo nám. 14, Plzeň
13 – koupi pozemků parc. č. 396 o výměře 24 m² a parc. č. 398 o výměře 359 m² v k.ú.
Chocenický Újezd od Zemědělské společností Komorno, a.s., IČ: 25205773 za celkovou
cenu 60.112,- Kč
14 – smlouvu o dílo č. SR/044/21 se společností SOVT-RADIO s.r.o., IČ: 47238810, se sídlem
Budějovická 1320, Vodňany, na umístění ukazatelů rychlosti u silnice č. III/11757 v obci
Kbelnice a č. III/11753 v obci Chocenický Újezd“
15 – smlouvu o umístění zařízení (bezúplatnou) č. SUZB/6041/2021 uzavřenou dne 17.8.2021
se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035
16 – uzavření smlouvy č. UZSVM/P/16703/2021-HMSU o bezúplatném nabytí pozemkových
parcel p. č. 351/1, 91/5, 95/8 a 71/10 v k. ú. Chocenický Újezd včetně omezujících
podmínek o zřízení věcného práva, s ÚZSVM, IČO: 69797111
17 – uzavření dodatku č. 6 k pachtovní smlouvě ze dne 23. 11. 2015 o pachtu zemědělských
pozemků se ZS Komorno, a.s., IČO: 25205773
18 – dodatek č. D02/2021 ke smlouvě o zřízení práva cesty č. S013/2020 uzavřený s Jindřiškou
Hopovou, IČO: 49185861
19 – smlouvu č. S 13/2021 o právu provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka o
dočasném záboru pozemků po dobu stavby „Odstranění stavby stávajícího mostu a stavby
nového mostu č. 11753-1 v obci Chocenický Újezd“ uzavřenou se spol. Silnice Nepomuk
s.r.o., IČ: 26342812

20 – uzavření smlouvy č. S 14/2021 o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka č. smlouvy investora 8500005748 s investorem SÚS PK, IČ: 72053119 a zhotoviteli
stavby: Silnice Nepomuk s.r.o., IČ: 26342812, Slovenské tunely a.s., IČ:35759585, V-CON
s.r.o., IČ: 22797432
21 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. 2894/IE-12-0008624 se spol. ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené spol. Senergos a.s.,
IČ: 26915413, Ostopovice
22 – zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Letiny, okres Plzeň - jih, příspěvková organizace,
na období 2021 – 2024, Ing. Lenku Bočanovou
23 – rozpočtové opatření č. 6/2021

zastupitelstvo obce

ukládá

24 – umístit silniční zrcadlo do křižovatky místních komunikací v Letinech u pomníku
25 – dopracování smluv o pronájmu části pozemku p. č. 389/1 v k. ú. Chocenický Újezd

V Letinech dne 16. 9. 2021

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

