U S N E S E N Í č. 2 / 2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY konaného dne 27. 5. 2021

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 4. 3. 2021
2 – zvolení starosty Jaroslava Vraného členem výkonné rady Svazku obcí okresu Plzeň – jih
pro odpadové hospodářství
3 – krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. st. 180 a p. č. 518/1 v k. ú. Letiny ve dnech
28. 5. – 29. 5. 2021 p. Michalu Němcovi, bytem Letiny 103
4 – podání žádosti o finanční dotaci ze Státní fondu životního prostředí na projekt Alej Svárkov
5 – podání žádosti o finanční dotaci ve 4. výzvě Programu rozvoje venkova – MZe - SZIF
prostřednictvím MAS Aktivios, z.s., na projekt „Veřejné prostranství Letiny“
6 – výstavbu zařízení distribuční soustavy spol. ČEZ Distribuce, a.s. stavby „Letiny, PJ, parc.
č. 81/121-NN“
7 – umístění a realizaci stavby rodinného domu Ing. Aleny a Petra Novákových na pozemku
parc. č. 87/4 v k. ú. Letiny
8 - souhlas s vybudováním vodovodních přípojek k rekreační nemovitosti Letiny E 21 a
k rodinným domům Kbelnice č. p. 40 a Kbelnice č.p.35
9 – položení zámkové dlažby v pozemku p. č. 81/113 v k. ú. Letiny před č.p. 131 a č.p. 132
10 – umístění mysliveckého zařízení na pozemku obce parc. č. 1131 v k. ú. Svárkov

zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

11 – program zasedání včetně jeho změn, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
12 – prodej pozemku p. č. 150/21 v k. ú. Chocenický Újezd, koupi pozemku p. č. 334/12 v k. ú.
Chocenický Újezd uzavřením směnné smlouvy s Janem Hoblem, Chocenický Újezd 17
13 – podání žádosti ÚZSVM o bezplatný převod pozemků parc. č. 71/10 a p. č. 56/23 v k. ú.
Chocenický Újezd z vlastnictví České republiky do majetku obce
14 – pořadí uchazečů ve veřejné zakázce malého rozsahu na projekt „Úprava části veřejného
prostranství u hasičské zbrojnice – Letiny“
15 – uzavření smlouvy o dílo na projekt „Úprava části veřejného prostranství u hasičské
zbrojnice – Letiny“ s firmou S&H stavební a obchodní firma s.r.o., IČ: 46883037,
K Vejvoďáku 1359, 15600 Praha 5
16 – smlouvu o dílo č. M/044/21 a č. objedn. S 11/2021 uzavřenou se společností Rekonstrukce
potrubí – Repo, a.s., IČ: 25131851, se sídlem Praha 6, Suchdol, K Roztokům 34
17 – dodatek č. 8610000089 ke smlouvě č. 8600000775 o omezení užívání nemovitosti ve
správě SÚS PK uzavřený se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
18 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0017716 „Letiny, PJ, parc. č. 201/1 – NN“
19 – uzavření smlouvy o dílo o poskytování svozu a likvidace biologicky rozložitelného
komunálního odpadu s firmou Karel Bařtipán, IČ: 67115411, se sídlem Ruská 40, Plzeň
20 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č. MEE0908201
uzavřený s Manta Energy s.r.o.

21 – smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090175973 uzavřenou s provozovatelem
distribuční soustavy GasNet s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem
22 – smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro hasičskou zbrojnici uzavřenou s Innogy
Energie, s.r.o., IČ: 49903209, Limuzská 3135/12, Praha 10
23 – uzavření smlouvy č. 11362021s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace ve výši
25.000 Kč na projekt „Variantní studie odkanalizování obce Letiny“
24 – čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Letiny ve výši 380.000,- Kč
na projekt rekonstrukce a vybavení odborné učebny chemie, fyziky a přírodopisu
25 – rozpočtová opatření č. 2, 3/2021

V Letinech dne 27. 5. 2021

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

