U S N E S E N Í č. 6/ 2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 16. 12. 2019

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 7. 11. 2019
2 – vyhlášení veřejné zakázky „Letiny - Výstavba hasičské zbrojnice
3 – ceník služeb ZKS a.s., odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu platný od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020
4 – ceník ZKS a.s., svozu a využití separovaných odpadů platný od 1. 1. 2020
5 – prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce v budově školy Letiny 120, Ing. Zuzaně
Mojrové do 31. 12. 2021 s navýšením nájemného o 5,- Kč/ m2
6 – podání žádosti o změnu registrace akce Letiny – Výstavba hasičské zbrojnice
7 – připojení pozemku parc. č. 57 v k. ú. Letiny na místní komunikaci na pozemku parc. č. 79/2
v k. ú. Letiny
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

8 – program zasedání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
9 – 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. 2021
10 – 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. 2021
11 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 12. 1. 1994 o nájmu části pozemku parc.
č. 81/1 o výměře 120 m² v k. ú. Letiny s Janem Malým, Letiny 121, do 31. 12. 2021
12 – uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu č. 5/2012 na část pozemku parc. č.79/2 o výměře
300 m² v k. ú. Letiny s Josefem Hoblem, Letiny 133, do 31. 12. 2021
13 – uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 85/38 v k.ú. Letiny o výměře 507 m²
s Michalem Vraným, Letiny 141 do 31. 12. 2021
14 – 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. 2021
15 – uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2/2012 s Mysliveckým spolkem LESNA se sídlem
Chocenický Újezd 20, na poz. v k. ú. Chocenický Újezd: parc. č. 84/2 o výměře 13 562 m²,
parc. č. 84/8 o výměře 3 241 m², parc. č. 84/9 o výměře 279 m², parc. č. 84/10 o výměře
353 m² a parc. č. 84/11 o výměře 1 603 m², do 31.12. 2023
16 - prodej pozemku parc. č. 85/26 v k. ú. Letiny o výměře 287 m² za celkovou cenu 23.440 Kč
Josefovi a Šárce Zábranovým, Letiny 30
17 - uzavření příkazní smlouvy se spol. GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766, se sídlem
Kněžskodvorská 2632, České Budějovice
18 – uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900091791_1/VB k vybudované plynové
přípojce v pozemku parc. č. 85/1 v k. ú. Letiny k nemovitosti Letiny 134, s Pavlem
Krausem, Plzeň, Blatenská 725/40, a spol. GesNet s.r.o., IČ: 27295567 za úplatu 200,- Kč
19 – rozpočet obce na rok 2020 jako přebytkový (doplněno dne 20.12.2019)
20 – střednědobý rozpočtový výhled obce na r. 2021 – 2023
21 – rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2020
22 – střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Letiny na období 2021 - 2023
23 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb č. 3591000774 se společností
Západočeské komunální služby, Marius Pedersen Group, a.s., IČ: 25217348
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24 – dohodu se Zemědělskou společností Komorno, a.s., o ceně za úklid sněhu na místních
komunikacích v období prosinec 2019 – březen 2020
25 – nenavyšovat výši odměn neuvolněným zastupitelům podle nařízení vlády č.318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
26 – dotování vodného pro domácnosti v r. 2020 částkou 3,- Kč/m³
27 – rozpočtová opatření č. 8/2019 a č. 9/2019

zastupitelstvo obce

ukládá

27 – hledat možnosti řešení domovních ČOV v satelitních obcích
Letinech dne 16. 12. 2019

…………………………
Ing. Milan Kůs
místostarosta

…..………………….
Jaroslav Vraný
starosta

2

