U S N E S E N Í č. 4/ 2019
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 7. 8. 2019

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 31. 5. 2019
zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

2 – program zasedání, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
3 – pronájem části pozemku parcelní č. 389/1 v k. ú. Chocenický Újezd o výměře 5,2 m² paní
Janě Semelkové, bytem Bendova 698/6, 301 00 Plzeň
4 – pronájem části pozemku parc. č. 553/4 v k. ú. Letiny o výměře cca 4 m2 spol. Radynet
s.r.o., IČ: 02757125, se sídlem Nezbavětice 80, 332 04 Nezvěstice a záměr umístění stožáru
s vysílací stanicí sloužící pro přenos dat na tomto pozemku
5 – uzavření smlouvy se společností OMEXON GA Energo s.r.o., IČ: 49196812 se sídlem Na
Střílně 1929/8, Plzeň, zastupující spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010808/VB/003
6 – uzavření smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063 se
sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, o zřízení služebnosti v pozemcích p. č. 28, p. č.
29/7, p. č. 573/7 a p. č. 665 v k. ú. Letiny
7 – uzavření smlouvy se společností MONTPROJETK, a.s., IČ: 28494032 se sídlem Arnošta
z Pardubic 2082, Pardubice, zastupující spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IP-12-0005512/VB/1
8 – dodavatele energií (elektřiny a zemního plynu) pro rok 2020 - 2021 spol. Manta Energy
s.r.o., IČ: 07198205, se sídlem Jankovcova 1569/2c, Praha – Holešovice
9 – schvaluje pořadí zájemců o provedení zakázky „Oprava místní komunikace – Letiny“
10 – schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace – Letiny“ na
pozemcích p. č. 279/47, p. č. 593/20, p. č. 593/21 a p. č. 597/12 v k. ú. Letiny, s firmou
Silnice Horšovský Týn a.s., IČ: 453 59 164, Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn
11 – rozpočtová opatření č. 4/2019 a č. 5/2019

V Letinech dne 7. 8. 2019

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

