U S N E S E N Í č. 6 / 2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce LETINY dne 15. 12. 2020

zastupitelstvo obce

bere na vědomí

1 – zprávu o činnosti OÚ od 20. 10. 2020
2 – ceník služeb odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu platný od 1. 1. 2021
3 – ceník svozu a využití separovaných odpadů platný od 1. 1. 2021
4 – dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb č. 3591000774 uzavřený se ZKS Marius
Pedersen Group, a.s.
5 – objednávku na zpracování projektových dokumentací „Bzí – připojení vrtu“ a „Svárkov –
připojení vrtu“ Ing. Janem Vraným, IČ: 5940150
6 – rozpočtové opatření č. 7/2020

zastupitelstvo obce

s ch v a l u j e

7 – program zasedání včetně jeho změn
8 – návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatele
9 – pronájem rybníku na pozemku parc. č. 1273 v k. ú. Svárkov p. Petru Vokáčovi, Svárkov 8
10 – prodej části pozemku parcelní č. 94 v k. ú. Letiny o výměře 18 m² za cenu 7,26 Kč/m²
Danielu a Libuši Vraných, Letiny 142
11 – uzavření souhlasného prohlášení č. UZSVM/P/24590/2020 – HMSU s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových ve věci uznání vlastnictví ÚZSVM k pozemku.
parc. č. 235/6 v k. ú. Bzí
12 – uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, o bezúplatném umístění
zařízení č. SUZB/6064/2020
13 – uzavření dodatku č. 5 se ZS Komorno k pachtovní smlouvě ze dne 23. 11. 2015 o pachtu
zemědělských pozemků uzavřené se ZS Komorno
14 – uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2007 ve výši 11.401,14 Kč
Mikroregionu Úslava k podílovému pokrytí výdajů integrovaného projektu „Pořízení
velkokapacitního stanu vč. vybavení pro obce MRÚ“
15 – uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené spol. MONTPROJEKT, a.s., IČ.
28494032, o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006328/VB/51 v pozemku
669 v k. ú. Letiny
16 – řád veřejného pohřebiště Letiny
17 – rozpočet obce na rok 2021 včetně jeho změn jako přebytkový
18 – střednědobý rozpočtový výhled obce na r. 2022 – 2024
19 – rozpočet ZŠ a MŠ Letiny na rok 2021 jako vyrovnaný
20 – střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Letiny na období 2022 - 2024
21 – podání žádosti z programu MMR ČR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova na
projekt „Obnova a rekonstrukce místních komunikací v Letinech - II. etapa“
22 – uzavření příkazní smlouvy se spol. GPL-INVEST s.r.o., IČ: 26070766, se sídlem
Kněžskodvorská 2632, České Budějovice na administraci žádosti o finanční dotaci na
projekt „Obec Letiny – napojení vrtů Bzí, Svárkov pro nová odběrná místa“
23 – podání žádosti o finanční dotaci z programu Státního fondu životního prostředí na projekt
„Obec Letiny – napojení vrtů Bzí, Svárkov pro nová odběrná místa“ ve výzvě č. 2/2018
Ministerstva životního prostředí ČR
24 – schvaluje návrh kalkulace vodného a stočného s platností od 1. 1. 2021 ve výši vč. DPH –
vodné 41,00 Kč/m³, stočné 35,00 Kč/m³

25 – zadání objednávky na zpracování projektové dokumentace propojení chodníků v Letinech
společností PONTEX s.r.o., IČ: 407 63 439, středisku Plzeň
26 – zapojení obce do projektu „Kompostéry do domácností Mikroegionu Úslava“ a
předfinancování podílu za obec Letiny
27 – rozpočtové opatření č. 8/2020

zastupitelstvo obce

ukládá

28 – projednat možnost umístění měřícího displeje i v ostatních částech obce v případě
vyhlášení dotačního titulu pro tento záměr
29 – projednat možnost umístění měřícího displeje v obci Letiny na začátek obce ve směru od
Skašova

V Letinech dne 15. 12. 2020

Ing. Milan Kůs v. r.
místostarosta

Jaroslav Vraný v. r.
starosta

