ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LETY
(dále jen „zápis“)
Číslo
Den konání
Místo konání
Přítomní zastupitelé
Omluvení zastupitelé
Neomluvení zastupitelé
Počet občanů
Ověřovatelé zápisu
Předsedající
Zapisovatel zápisu

5/2018
5. 11. 2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
0
0
16
P. Flasarová, J. Hudeček, DiS.
Ing. B. Tesařová
Ing. L. Kvasničková

1. Zahájení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lety
Zasedání Zastupitelstva obce Lety bylo záhajeno v 19 hodin dosavadní starostkou obce Lety Ing.
Barborou Tesařovou (dále jako ,,předsedající“).
Paní starostka zhodnotila minulé období:
„Vážení občané, noví zastupitelé, vážení hosté,
vítám vás všechny na našem letošním již 5. zasedání zastupitelstva obce Lety.
Ráda bych krátce shrnula vývoj obce za uplynulé roky práce pro obec Lety. Během minulého
volebního období se nám podařilo téměř splnit náš strategický plán, který byl přijat
zastupitelstvem obce v roce 2013. Zaměřili jsme se na výkupy pozemků pod komunikacemi, na
opravy místních komunikací , doplnění vodovodu a kanalizace do okrajových částí obce,
komplexní řešení zklidnění dopravy – chodníky, dopravní značení, přechody pro chodce,
semafory, kruhový objezd, autobusové zastávky, soustředili jsme se na protipovodňová
opatření, hasičům kontinuelně doplňujeme výstroj a výzbroj, fotbalistům jsme nemalou částkou
přispěli na výstavbu kabin a sociálního zařízení.
Za uplynulé období jsme do rozpočtu obce přinesli téměř 27 mil. Kč na dotacích.
Zbývá nám více se zaměřit na doplnění současného vybavení obce tak, aby odpovídalo
dnešnímu počtu obyvatel. Dnes je nás bezmála 1600, z toho ¼ obyvatel tvoří děti do 15 let.
Obec Lety hospodaří s ročními rozpočtovými příjmy za posledních 5 let v průměru 29.7 mil.
ročně. Je to dvojnásobek toho, kolik jsme měli k dispozici před šesti lety. Toto navýšení je
způsobeno převážně aktivní dotační politikou, kterou si obec nastavila v roce schválením
strategického plánu. Tento plán tvoří pevnou linií, které se lze při rozhodování držet. Je však
potřeba ho aktualizovat, protože ten stávající je téměř splněn. Pro tvorbu nového strategického
plánu chceme přizvat širokou veřejnost, abychom zjistili potřeby občanů přímo od nich. O tom
budeme hovořit dále na dnešním veřejném zasedání.
Chtěla bych novému zastupitelstvu popřát mnoho energie a elánu na celé 4 roky společného
působení, dobrou náladu a týmového ducha.“
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Před zahájením zasedání členové zastupitelstva obdrželi osvědčení o zvolení do zastupitelstva
obce Lety podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Informace o konání zasedání podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Lety zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
26. 10. 2018 do 5. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
kostatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradami má za následek zánik mandántu, a to podle
§55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně něktrých zákonů,
v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lety a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“
A jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova ,,slibuji“ a
podpisem na připraveném archu (příloha č.2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení návrhu programu
 Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla jmenovat ověřovateli dnešního zápisu paní Petru Flasarovou a Jiřího
Hudečka, DiS., zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Přítomní zastupitelé byli vyzváni, aby přednesli k návrhu námitky nebo připomínky. Žádné
námitky ani připomínky nebyly vzneseny.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje ověřovateli zápisu paní Petru Flasarovou a pana Jiřího
Hudečka,DiS., zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 1/5/2018 bylo schváleno.

4. Návrh programu ustavujícího zasedání:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání, který byl řádně
vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Lety 26.10.2018.
Na programu ustavující zasedání dne 5. 11. 2018 jsou tyto body k projednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Složení slibu zvolených členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení návrhu programu
Volba starosty a místostarosty obce Lety
Zřízení finančního výboru
Zřízení kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Stanovení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
Územního plánu Lety
10. Rozpočtové opatření č.5/2018
11. Schválení podání žádosti o dotaci na MŠ Lety z IROP
12. Smlouva se Středočeským krajem (výsadba zeleně)
13. Návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví společných částí vodovodu Karlík - Lety
14. Různé
15. Diskuse
16. Závěr
Přítomní byli vyzváni k přednesení jiných návrhů, připomínek a námitek k předloženému návrhu
programu. K návrhu nebyly vzeneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program veřejného zasedání konaného 5. 11. 2018 v plném
znění vyvěšeném řádně na úřední desce obce Lety.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/5/2018 bylo schváleno.
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5. Volba starosty a místostarostů obce Lety
 Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schválilo zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/5/2018 bylo schváleno.

 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
Předsedající dále navrhla, v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce Lety. Ve výkonu
funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva pracovat jako dlouhodobě neuvolněný. Jiné
návrhy nabyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. Pro výkon funkce místostarosty obce
budou členové zastupitelstva neuvolněni.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/5/2018 bylo schváleno.
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 Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarostů veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo obce.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/5/2018 bylo schváleno.

 Volba starosty a výše odměny uvolněnému členu zastupitelstva
Předsedající sdělila, že byl podán návrh zvolit do funkce starostky obce Lety paní Ing. Barboru
Tesařovou. Dále předsedající sdělila, že funkci starosty obce bude vykonávat jako uvolněný člen
zastupiteltva. Odměna uvolněným členům zastupitelstva obce je poskytována ze zákona (je
nároková), přičemž obec je povinna uvolněnému členovi zastupitelstva obce odměnu měsíčně
vyplácet z prostředků obce. Její konkrétní výši stanoví ve své příloze nařízení vlády č. 318/2017
Sb., a to v částce 51.135,-Kč, která odpovídá zastávané funkci a velikosti obce. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí starostkou obce Lety Ing. Barboru Tesařovou s měsíční odměnou
ve výši stanovenou v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění, odpovídající
zastávané funkci a velikosti obce.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

1 (Jiří Kárník)

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/5/2018 bylo schváleno.
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 Volba místostarostů
Předsedající sdělila, že byl podán návrh zvolit do funkce prvního místostarosty obce Lety Ing.
Markétu Huplíkovou a do funkce druhého místostarosty obce pana Jiřího Hudečka, DiS.. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí do funkce prvního místostarosty obce Lety, který bude zastávat
funkci starosty obce v době nepřítomnosti starosty, Ing. Markétu Huplíkovou a funkci druhého
místostarosty obce pana Jiřího Hudečka, DiS.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Jiří Hudeček)

Usnesení číslo 7/5/2018 bylo schváleno.

6. Zřízení finančního výboru
 Určení počtu členů finančního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční výbor (§ 117 odst.2 a
§ 84 odst. 2 písm.l) zákona o obcích), neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst.3 zákona o obcích) a musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst.4 zákona o obcích). Členy výboru nemůže
být starosta a místostarosta a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu (§ 119 odst.1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, který bude mít 5 členů. Jiný návrh
podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety zřizuje finanční výbor. Výbor bude pětičlenný.
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Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/5/2018 bylo schváleno.

 Volba předsedy finančního výboru
Předsedající podala návrh na funkci předsedy finančního výboru, a to Mgr. Petra Slavíka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou finančního výboru Mgr. Petra Slavíka.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 9/5/2018 bylo schváleno.

 Volba členů finančního výboru
Předsedající navrhla zvolit členy finančního výboru:
Ing. Josef Cmíral
Ing. Vilma Černá
Ing. Iva Kuklová
MUDr. Pavel Trnka
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy finančního výboru Ing. Josefa Cmírala, Ing. Vilmu Černou,
Ing. Ivu Kuklovou, MUDr. Pavla Trnku.
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Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2 (Jiří Kárník,Jiří Hudeček)

Usnesení číslo 10/5/2018 bylo schváleno.

7. Zřízení kontrolního výboru
 Určení počtu členů kontrolního výboru
Předsedající úvodem i tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit kontrolní výbor (§ 117 odst.2
a § 84 odst. 2 písm.l) zákona o obcích), neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva
zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst.3 zákona o obcích) a musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst.1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou
výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst.4 zákona o obcích). Členy výboru nemůže
být starosta a místostarosta a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu (§ 119 odst.1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, který bude mít 3 členy. Jiný
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety zřizuje kontrolního výbor. Výbor bude tříčlenný.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/5/2018 bylo schváleno.

 Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající podala návrh na funkci předsedy kontrolního výboru, a to paní Petru Flasarovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou kontrolního výboru paní Petru Flasarovou.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Petra Flasarová)

Usnesení číslo 12/5/2018 bylo schváleno.

 Volba členů kontrolního výboru
Předsedající požádala místostarostu J.Hudečka DiS. o navržení členů kontrolního výboru.
Místostarosta navrhl:
Ing. Jiří Kárník
JUDr. Zuzana Hudečková
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy kontrolního výboru Ing. Jiřího Kárníka a JUDr. Zuzanu
Hudečkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Jiří Kárník)

Usnesení číslo 13/5/2018 bylo schváleno.

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, poskytovaná odměna ve výši 1.534,-Kč, a to ode dne složení slibu.
Předsedající navrhla též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 72 zákona o obcích) ve
výši 27.613,- Kč, a to ode dne složení slibu. A dále navrhla, aby byla poskytována odměna za
výkon fukce předsedy výboru ve výši 3.068,- Kč, a opět ode dne složení slibu. Na konec
předsedající navrhla, aby při souběhu výkonu více funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce bude poskytnuta odměna nejvyšší z odměn všech výkonávaných funkcí.

9

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Lety volí v souladu s § 72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta
předseda výboru
člen výboru
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

27.613,- Kč
3.068,- Kč
2.557,- Kč
1.534,- Kč

2) Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona obcích
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako odměna nejvyšší z odměn všech vykonávaných funkcí.
3) Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a ode dne složení slibu.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj., v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/5/2018 bylo schváleno.

9. Stanovení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování Územního plánu Lety
Předsedající informovala přítomné o nutnosti zvolit ze zastupitelstva obce jednoho zastupitele,
který bude podle zákona č. 183/2006 Sb. plnit úkoly „určeného zastupitele v procesech
pořizování plánovacích dokumentací a v procesech pořizování změn stávajících plánovacích
dokumentací pro Obec Lety. Určený zastupitel bude spolupracovat s pořizovatelem při
projednávání územně plánovacích dokumentací a jejich změn (územní plán, regulační plán).
Předsedající přednesla návrh na určení pověřeného zastupitele pro územní plán Mgr. Marka
Stránského.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety stanoví, že určeným členem zastupitelstva (určený zastupitel) pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Lety bude Mgr. Marek Stránský.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Marek Stránský)

Usnesení číslo 15/5/2018 bylo schváleno.

 Zřízení výboru pro územní a strategické plánování
Předsedající informovala přítomné o záměru zřízení výboru pro územní a strategické plánování.
Náplní tohoto vývoru bude: tvorby územního plánu, agenda stavební komise (výstavba v obci,
atd.), nový strategický plán , veřejná setkávání s občany nad projekty obce
i samotným obsahem nového strategického plánu, koordinace s dalšími investory v úseku
dopravy (Středočeský kraj – komunikace, cyklostezky, SŽDC – optimalizace trati).
Předsedou tohoto výboru předsedající navrhla zvolit Mgr. Marka Stránského.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou Výboru pro územní a strategické plánování Mgr.
Marka Stránského.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 (Marek Stránský)

Usnesení číslo 16/5/2018 bylo schváleno.

 Určení členů výboru pro územní a strategické plánování
Předsedající navrhla zvolit členy kontrolního výboru:
Ing. Markéta Huplíková
Jiří Hudeček DiS.
Ing. Barbora Tesařová
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Jaroslav Bolart požádal nové zastupitelstvo o členství v tomto výboru.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy Výboru pro územní a strategické plánování Ing. Markétu
Huplíkovou, Jiřího Hudečka DiS., Ing. Barboru Tesařovou a Jaroslava Bolarta.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/5/2018 bylo schváleno.

10.Rozpočtové opatření č. 5/2018
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru Mgr. Petrovi Slavíkovi. Předseda
výboru informoval zastupitele a přítomné o rozpočtovém opatření č. 5/2018.
Toto rozpočtové opatření řeší především:

a) na straně příjmové:
Pol

Název - oddíl I.

Par

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí půdy ze ZPF

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitostí

4111

dotace na volby do OZ

4213

Dotace na obnovu lesních cest v OL

4222

dotace MV - DA hasiči

4223

Dotace na chodníky z IROP

SR 2018

RO1_2018 RO2_2018 RO-3-2018 RO-4-2018 RO-5-2018

Rozdíl

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

8 200,0

200,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

53,0

48,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

42,0

2,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 200,0

3 400,0

200,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

33,0

13,0

795,3

795,3

795,3

795,3

795,3

725,3

-70,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

300,0

-400,0

6 300,0

6 300,0

6 300,0

6 300,0

6 300,0

7 147,0

847,0

31 344,7

31 366,2

31 495,2

31 481,2

31 441,2

32 281,2

840,0

2111 1031 Příjmy z prodeje dřeva

200,0

200,0

200,0

200,0

127,2

27,2

-100,0

3122 2310 Přijaté příspěvky na pořízení vodovodu

Celkem

170,0

170,0

170,0

410,0

450,0

550,0

100,0

2324 3636 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

-10,0

3122 2321 Přijaté příspěvky na pořízení kanalizace

170,0

170,0

170,0

170,0

210,0

260,0

50,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

20,0

15,0

1593,2

1593,2

1 593,2

1 849,2

1 889,2

1 941,2

52,0

32 937,9

32 959,4

33 088,4

33 330,4

33 330,4

34 222,4

892,0

2131 6171 Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem příjmy z finačních operací
Celkem příjmy
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b) na straně výdajové:
Název

Par

SR 2018 RO1-2018 RO2-2018 RO3-2018 RO4-2018 RO5-2018

Rozdíl

6121 2310 Investice do vodovodu - nové zdroje vody

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

1 700,0

-900,0

6121 2321 Kanalizace

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

1 600,0

-900,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

640,0

40,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0

2,0

20,0

20,0

20,0

10,0

10,0

8,0

-2,0

5331 3111 Neinvestiční příspěvky MŠ
5362 3319 poplatky Osa
5139 3639 Nákup materiálu
5169 3639 Nákup služeb

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

52,0

2,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 000,0

9 855,0

855,0

5169 3726 služby - svoz bio odpadu

50,0

50,0

50,0

50,0

64,0

70,0

6,0

5139 5512 Nákup materiálu

10,0

10,0

11,0

21,0

21,0

23,0

2,0

5156 5512 PHM

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

13,0

-2,0

6121 3691 Chodníky

6122 5512 Stroje, přístroje, zařízení

900,0

900,0

900,0

950,0

524,5

34,5

-490,0

1 252,0

1 252,0

1 252,0

1 252,0

1 252,0

1 267,0

15,0

60,0

60,0

60,0

60,0

100,0

115,0

15,0

0,0

0,0

16,0

16,0

16,0

27,0

11,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 195,0

-5,0

5021 6171 Ostatní osobní výdaje

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

55,0

5,0

5153 6171 Plyn

40,0

40,0

40,0

15,0

15,0

20,0

5,0

5154 6171 Elektrická energie

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

35,0

-5,0

5168 6171 IT

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

180,0

-20,0

5169 6171 Nákup ostatních služeb

200,0

200,0

200,0

200,0

220,0

240,0

20,0

34 686,0 34 686,0 34 815,0 34 895,0 34 895,0

33 549,0

-1 346,0

5023 6112 Odměny členů zastupitelstva
5032 6112 Zdravotní pojistné
5011 6115 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5011 6171 Platy zaměstnanců

Celkem výdaje

V části financování – byl vyčerpán překlenovací úvěr ve výši 8. 032 tis. Kč, tento překlenovací
úvěr byl po proplacení dotace v měsíci říjnu splacen.
Rozpočtové opatření č.5/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 3).
Předseda finančního výboru dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č. 5 /2018 v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 18/5/2018 bylo schváleno.

11. Schválení podání žádosti o dotaci na MŠ Lety z IROP
Předsedající informovala, že bohužel Obec nestihla podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR do Integrovaného regionálního operačního programu Výzva č. 87
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. pro stavbu nové MŠ v Letech.
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12. Smlouva se Středočeským krajem (výsadba zeleně) - Smlouva o možnosti
provést stavbu na cizím pozemku
Předsedající informovala přítomné o uzavření smlouvy mezi obcí Lety a Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje. Středočeský kraj je
výlučným vlastníkem pozemků par. č. 1284/1 a par. č. 1366/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic
zapsaných na LV 1104. Předmětem smlouvy je založení práva stavebníka, tedy obce Lety
realizovat na těchto pozemcích akci s názvem ,,Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy“.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 4).
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Lety a Středočeským krajem,
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, kdy předmětem smlouvy
je založení práva stavebníka, tedy obce Lety, realizovat na pozemcích parc. č. 1284/1 a parc.
č. 1366/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic zapsaných na LV 1104 akci s názvem ,,Ozelenění ulice
Pražská v obci Lety u Prahy“.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 19/5/2018 bylo schváleno.

13. Návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví společných částí vodovodu
Karlík – Lety
Předsedající informovala přítomné o dopise, který zaslala obec Karlík obci Lety 5. 10. 2018.
Obec Karlík se obrací na naši obec s návrhem na vypořádání vlastnictví společných částí
vodovodu Karlík – Lety. Obec Lety vlastní ¾ vodovodu a obec Karlík ¼. Předsedající zdůraznila,
že pokud by naše obec přistoupila na návrh obce Karlík, ztratila by možnost disponovat
s vlastním zdrojem pitné vody a tím by se nechovala ke svému majetku jako řádný hospodář.
Dále předsedající připomněla, že již minulí zastupitelé rozhodli, že se provede příprava na
technický audit. Jednou z jeho bodů je provedení pasportizace společných částí vodovodu,
vypořádání majetkových poměrů k pozemku pod vodojemem a doplnění dokumentace
v částech, kde chybí. Noví zastupitelé se již na poradě dohodli, že se budou snažit o vzájemné
schůzky s novým vedením obce Karlík. K tomuto bodu reagovali občané zúčastnění veřejného
zasedání. Vyjádřili obavu, že by se obec chtěla zbavit majetku. Zastupitelé ihned reagovali, že
rozhodně se majetku v podobě vodovodu nechtějí a do budoucna nebudou zbavovat, naopak se
chtějí k majetku chovat jako řádní hospodáři. Další navržená schůzka s novými zastupiteli obce
Karlík proběhne 14. 11. 2018.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh obce Karlík zrušit a vypořádat spoluvlastnictví ke
společným částem vodovodu Karlík – Lety, kdy obec Karlík nabyde do svého výlučného
vlastnictví zdroje vody, zásobní řad vedoucí vodu od zdrojů do vodojemu, vodojem nad obcí
Karlík a to až do šachty, která byla v roce 2018 nákladem obce Karlík vybudována pod
intravilánem obce Karlík.
Výsledek hlasování:

PRO

0

PROTI

7

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 20/5/2018 nebylo schváleno.
Dále staré zastupitelstvo obce Karlík navrhuje, pokud by pro nás výše přečtené usnesení nebylo
přijatelné, že by obec Karlík byla ochotna jednat o tom, aby spoluvlastnictví obou obcí bylo
zachováno od zdrojů po vodojem, nicméně nově v poměru podílů 1:1, zatímco potrubí na
odtoku z vodojemu po předávací šachtu na konci intravilánu obce Karlík by již bylo ve výlučném
vlastnictví obce Karlík. Obec Karlík navrhuje do svého vlastnictví předat více dosud společného
majetku, než kolik odpovídá spoluvlastnickým podílům, tedy navrhují, aby rozdíl byl vypořádán
v penězích, a to na základě ceny zjištěné v posudku soudního znalce.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh obce Karlík, aby spoluvlastnictví obou obcí bylo
zachováno od zdrojů po vodojem, nicméně nově v poměru podílů 1:1, zatímco potrubí na
odtoku z vodojemu po předávací šachtu na konci intravilánu obce Karlík by již bylo ve
výlučném vlastnictví obce Karlík. Obec Karlík navrhuje do svého vlastnictví předat více dosud
společného majetku, než kolik odpovídá spoluvlastnickým podílům, tedy navrhují, aby rozdíl
byl vypořádán v penězích, a to na základě ceny zjištěné v posudku soudního znalce.
Výsledek hlasování:

PRO

0

PROTI

7

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 21/5/2018 nebylo schváleno.
Předsedající dále navrhla, aby bylo znovu zahájeno jednání s novou reprezentací obce Karlík,
jejíž noví zastupitelé již oznámili snahu dohodnout se na společném postupu a zachovat tak
společné vlastnictví společného vodovodu obcí Lety a Karlík v nezměněných majetkových
podílech. Tuto myšlenku kladně podpořil i zastupitel Ing. Jiří Kárník.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh, aby bylo znovu zahájeno jednání s novou
reprezentací obce Karlík se snahou dohodnout se na společném postupu obou obcí a zachovat
tak společné vlastnictví vodovodu obcí Lety a Karlík v nezměněných majetkových podílech.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 22/5/2018 bylo schváleno.

 Určení zástupců pro komunikaci s Karlíkem ve věcech společného vodovodu:
Předsedající navrhla zvolit členy kontrolního výboru:
Ing. Barbora Tesařová
Jiří Hudeček DiS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety pověřuje pro jednání ve věcech vlastnictví a provozování vodovodu
Karlík- Lety starostku obce Ing. Barboru Tesařovou a místostarostu Jiřího Hudečka DiS.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 23/5/2018 bylo schváleno.

14. Různé
 Určení zástupců pro komunikaci s SO Třemole
Předsedající navrhla zvolit členy kontrolního výboru:
Ing. Barbora Tesařová
Ing. Markéta Huplíková
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety pověřuje pro jednání ve věcech vlastnictví a provozování vodovodu
svazku obcí Třemole starostku obce a místostarostku Ing. Markétu Huplíkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 24/5/2018 bylo schváleno.

 Povodňová komise
Předsedající navrhla zvolit členy povodňové komise:
Ing. Barbora Tesařová
Petr Möse
Jaroslav Bolart
Jan Kuna
Jakub Šůra
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety volí do povodňové komise Lety předsedou starostku obce Ing.
Barboru Tesařovou a členy: Petra Möseho, Jaroslava Bolarta, Jana Kunu, a velitele hasičů
pana Jakuba Šůru.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 25/5/2018 bylo schváleno.

 Dodatek č. 2. ke Kupní smlouvě na DA z 21. 6. 2018
Předsedající informovala přítomné ve věci dodací lhůty objednaného vozidla Ford Transit
v úpravě DA-L1Z dle kupní smlouvy ze dne 21.6.2018. Došlo ke zpoždění ve výrobě vozidla.
V dodatku č. 1 k této smlouvě obec lety souhlasila s prodloužení mtermínu dodání vozidla do
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15.12.2018. Bohužel, ale ani tento termín není společnost Vesta Auto Corson schopná dodržet,
proto je nutné schválit posunutí dodací lhůty vozidla, a to nejpozději do 29. 3. 2019.
Dodatek č. 2 je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha č. 5).
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke Kupní smlouvě ze dne 21. 6. 2018
mezi obcí Lety a společností Vesta Auto Corson, který mění termín dodání objednaného
dopravního automobilu Ford Transit v úpravě DA-L1Z do 29. března 2019.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 26/5/2018 bylo schváleno.

 Žádost o dočasně vyhrazené místo pro parkování aut v ulici Řevnická
Předsedající informovala o žádosti paní XY ohledně dočasného vyhrazení místa pro parkování
aut na ulici Řevnická. Tato parkovací místa by měla sloužit pro parkování návštěvníků
restaurace U Zlaté rybky, a to pouze do června 2019. Majitelé restaurace upravují nový
pozemek na parkování v ulici Na Skalkách. Recipročně žadatel bude zajišťovat údržbu pro
zajištění průchodnosti podél levého břehu Berounky, tedy od restaurace k mostu. Po celou
dobu zajištění vyhrazených míst, zároveň žadatel na vlastní náklady zajistí označení těchto
vyhrazených parkovacích míst. Parkovací místa budou vyhrazena pouze po otevírací dobu
restaurace U Zlatý rybky.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje dočasně vyhrazených 10 parkovacích míst na ulici Řevnická
při kraji sousedící s parčíkem, a to v době otevírací doby restaurace U Zlatý rybky, a to pouze
do 30. 6. 2019. Žadatel si vyhrazená místa označí na vlastní náklady. Recipročně žadatel bude
zajišťovat průchodnost podél levého břehu Berounky v úseku od restaurace U Zlatý rybky k
mostu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 27/5/2018 bylo schváleno.



Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ v Letech o vánočních prázdninách

Předsedající informovala přítomné o žádosti ředitelky MŠ paní Jany Šalkové- Rozsypalové,
ohledně přerušení provozu MŠ v době vánočních svátků, a to v době :
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27.12.2018 – 28.12.2018 a 31.12.2018. Provoz bude obnoven 2.1. 2019.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje přerušení provozu MŠ v Letech v době od 27. 12. 2018 do
28. 12. 2018 a 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 28/5/2018 bylo schváleno.

 Vyúčtování hřbitovních služeb za rok 2017 a žádost o příspěvek na obnovu
hřbitovní zdi
Předsedající informovala přítomné o zaslaných podkladech od obce Karlík k vyúčtování
hřbitovních služeb za rok 2017. Z podkladů vyplývá, že v loňském roce došlo k uzavření velké
části nových nájemních smluv na hrobová místa po skončení jejich platnosti, a tím vznikl
přeplatek. Pro obec Lety činí 94.631,-Kč. Obec Karlík navrhuje, aby tyto prostředky byly
ponechány v rozpočtu obce Karlík. Na hřbitově v Karlíku v letošním roce provedli rekonstrukci
hřbitovní zdi ve výši 865.933,- Kč. Mají přislíbenou dotaci ve výši 511.312,-Kč. Částku 354.621,Kč by tedy rozpočetli mezi obce, které se podílejí na výdajích za služby hřbitova. Obec Karlík
navrhuje, aby došlo ke vzájemnémui zápočtu přeplatku za služby a výdajům na obnovu
hřbitovní zdi. Přeplatek po vzájemném zápočtu činí pro obec Lety 13.068,-Kč. Tato částka pak
bude ponechána v rozpočtu obce Karlík.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
a) spolupodílení se na výdajích na obnovu hřbitovní zdi ve výši 81.563,-Kč s tím, že tato částka
bude započtena proti přeplatku za rok 2017
b) ponechání přeplatku po zápočtu ve výši 13.068,-Kč v rozpočtu obce Karlík na spotřebu
výdajů za služby v dalších letech.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 29/5/2018 bylo schváleno.

 Revokace usnesení ul. V Tůních
Předsedající informovala o revokaci usnesení č.23/2/2018 ze 4. 4. 2018, které se týkalo
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návrhu na změnu názvu ul. V Tůních, a to na ul. V Tůních I. a V Tůních II (hraniční část s městem
Řevnice od křižovatky s ulicí V Kanadě směrem k Tůním). Jelikož obec Lety tuto ulici nemá ve
vlastnictví, nemůže o změně názvu ulice rozhodnout. Ulice patří do katastrálního území města
Řevnice.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zrušení usnesení z č.23/2/2018 ze dne 4. 4. 2018, kterým
byla schváleno změna názvu ulice V Tůních.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 30/5/2018 bylo schváleno.

 Stavební povolení ,,Autobusové zastávky na silnici II/115 Lety ul. Pražská“
Předsedající informovala přítomné o vydání stavebního povolení od Městského úřadu
V Černošicích, odboru stavebního úřadu na stavbu ,,Autobusové zastávky na silnici II/115 Lety
ul. Pražská“ na pozemcích 216/1, 1362/3, 1365/39, 1365/40, 1365/41, 1365/102, 1365/103,
1366/1. Jedná se o zastávky u OC Lety a propojení chodníku v ul. K Berounce. Na tuto akci
bychom mohli získat dotaci ze SFDI.
Zastupitelé berou na vědomí.

 Cyklistický závod
Předsedající předala slovo místopředsedovi Jiřímu Hudečkovi. Ten sdělil, že dne 24.11. 2018 se
budou opět jako každý rok konat zimní cyklistické závody se startem a cílem z návsi v obci Lety.
Zastupitelé berou na vědomí.

 Pozvání na Svatomartinské posvícení
Předsedající přítomné pozvala na sobotní akci ,, Svatomartinské posvícení“, která bude začínat
od 13h na návsi.
Zastupitelé berou na vědomí.

15. Diskuze


Do diskuze se přihlásila paní XY. Sdělila zastupitelům, že je nespokojená
s chováním cyklistů na hrázi. Cyklisté v současnosti využívají i nezpevněnou část hráze
směrem k mostu. Zastupitelé reagovali, že budou řešit tuto část pomocí hrazení.
 Dále se přihlásil pan XY, který požádal zastupitele, aby o novém územní plánu rozhodovali
všichni zastupitelé.
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16. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 20.45 hodin.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé:

Petra Flasarová v.r.

Jiří Hudeček DiS v.r
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 5. 11. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“

Usnesení číslo 1/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schválilo ověřovateli zápisu paní
Petru Flasarovou a pana Jiřího Hudečka, DiS., zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii
Kvasničkovou.
Usnesení číslo 2/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schválilo program veřejného
zasedání konaného 5. 11. 2018 v plném znění vyvěšeném řádně na úřední desce obce Lety.
Usnesení číslo 3/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zvolení dvou
místostarostů.
Usnesení číslo 4/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. Pro
výkon funkce místostarosty obce budou členové zastupitelstva neuvolněni.
Usnesení číslo 5/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje veřejný způsob volby
starosty a místostarostů.
Usnesení číslo 6/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí starostkou obce Lety Ing.
Barboru Tesařovou s měsíční odměnou ve výši stanovenou v příloze nařízení vlády č. 318/2017
Sb. v platném znění, odpovídající zastávané funkci a velikosti obce.
Usnesení číslo 7/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí do funkce prvního
místostarosty obce Lety, který bude zastávat funkci starosty obce v době nepřítomnosti
starosty, Ing. Markétu Huplíkovou a funkci druhého místostarosty obce pana Jiřího Hudečka,
DiS.
Usnesení číslo 8/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety zřizuje finanční výbor. Výbor bude
pětičlenný.
Usnesení číslo 9/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou finančního výboru
Mgr. Petra Slavíka.
Usnesení číslo 10/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy finančního výboru Ing.
Josefa Cmírala, Ing. Vilmu Černou, Ing. Ivu Kuklovou, MUDr. Pavla Trnku.
Usnesení číslo 11/5/201:
Zastupitelstvo obce Lety zřizuje kontrolního výbor. Výbor
bude tříčlenný.
Usnesení číslo 12/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou kontrolního výboru
Petru Flasarovou.
Usnesení číslo 13/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy kontrolního výboru Ing.
Jiřího Kárníka a JUDr. Zuzanu Hudečkovou.
Usnesení číslo 14/5/2018:
1) Zastupitelstvo obce Lety volí v souladu s § 72 odst. 2 a
§84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
místostarosta
27.613,- Kč
předseda výboru
3.068,- Kč
člen výboru
2.557,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.534,- Kč
2) Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 74 odst. 3 a § 84
odst.2 písm. n) zákona obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako odměna nejvyšší z odměn všech
vykonávaných funkcí.
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3) Zastupitelstvo obce Lety v souladu s § 72 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a ode dne složení slibu.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj., v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Usnesení číslo 15/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety stanoví, že určeným členem
zastupitelstva (určený zastupitel) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu
Lety bude Mgr. Marek Stránský.
Usnesení číslo 16/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí předsedou Výboru pro územní
a strategické plánování Mgr. Marka Stránského.
Usnesení číslo 17/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí členy Výboru pro územní a
strategické plánování Ing. Markétu Huplíkovou, Jiřího Hudečka DiS., Ing. Barboru Tesařovou a
Jaroslava Bolarta.
Usnesení číslo 18/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2018 v předloženém rozsahu.
Usnesení číslo 19/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy mezi
obcí Lety a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, kdy předmětem smlouvy je založení práva stavebníka, tedy obce Lety,
realizovat na pozemcích parc. č. 1284/1 a parc. č. 1366/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic zapsaných
na LV 1104 akci s názvem ,,Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy“.
Usnesení číslo 22/5/2018
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh, aby bylo znovu
zahájeno jednání s novou reprezentací obce Karlík se snahou dohodnout se na společném
postupu obou obcí a zachovat tak společné vlastnictví vodovodu obcí Lety a Karlík
v nezměněných majetkových podílech.
Usnesení číslo 23/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety pověřuje pro jednání ve věcech
vlastnictví a provozování vodovodu Karlík- Lety starostku obce Ing. Barboru Tesařovou a
místostarostu Jiřího Hudečka DiS.
Usnesení číslo 24/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety pověřuje pro jednání ve věcech
vlastnictví a provozování vodovodu svazku obcí Třemole starostku obce a místostarostku Ing.
Markétu Huplíkovou.
Usnesení číslo 25/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety volí do povodňové komise Lety
předsedou starostku obce Ing. Barboru Tesařovou a členy: Petra Möseho, Jaroslava Bolarta,
Jana Kunu, a velitele hasičů pana Jakuba Šůru.
Usnesení číslo 26/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke
Kupní smlouvě ze dne 21. 6. 2018 mezi obcí Lety a společností Vesta Auto Corson, který mění
termín dodání objednaného dopravního automobilu Ford Transit v úpravě DA-L1Z do 29. března
2019.
Usnesení číslo 27/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje dočasně vyhrazených 10
parkovacích míst na ulici Řevnická při kraji sousedící s parčíkem, a to v době otevírací doby
restaurace U Zlatý rybky, a to pouze do 30. 6. 2019. Žadatel si vyhrazená místa označí na vlastní
náklady. Recipročně žadatel bude zajišťovat průchodnost podél levého břehu Berounky v úseku
od restaurace U Zlatý rybky k mostu.
Usnesení číslo 28/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje přerušení provozu MŠ
v Letech v době od 27. 12. 2018 do 28. 12. 2018 a 31. 12. 2018.
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Usnesení číslo 29/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
a) spolupodílení se na výdajích na obnovu hřbitovní zdi ve výši 81.563,-Kč s tím, že tato částka
bude započtena proti přeplatku za rok 2017
b) ponechání přeplatku po zápočtu ve výši 13.068,-Kč v rozpočtu obce Karlík na spotřebu výdajů
za služby v dalších letech.
Usnesení číslo 30/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zrušení usnesení
z č.23/2/2018 ze dne 4. 4. 2018, kterým byla schváleno změna názvu ulice V Tůních.

Zastupitelstvo obce Lety neschvalilo:
Usnesení číslo 20/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh obce Karlík zrušit
a vypořádat spoluvlastnictví ke společným částem vodovodu Karlík – Lety, kdy obec Karlík
nabyde do svého výlučného vlastnictví zdroje vody, zásobní řad vedoucí vodu od zdrojů do
vodojemu, vodojem nad obcí Karlík a to až do šachty, která byla v roce 2018 nákladem obce
Karlík vybudována pod intravilánem obce Karlík.
Usnesení číslo 21/5/2018:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh obce Karlík, aby
spoluvlastnictví obou obcí bylo zachováno od zdrojů po vodojem, nicméně nově v poměru
podílů 1:1, zatímco potrubí na odtoku z vodojemu po předávací šachtu na konci intravilánu
obce Karlík by již bylo ve výlučném vlastnictví obce Karlík. Obec Karlík navrhuje do svého
vlastnictví předat více dosud společného majetku, než kolik odpovídá spoluvlastnickým
podílům, tedy navrhují, aby rozdíl byl vypořádán v penězích, a to na základě ceny zjištěné
v posudku soudního znalce.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:


vydání stavebního povolení od Městského úřadu v Černošicích, odboru stavebního úřadu
na stavbu ,,Autobusové zastávky na silnici II/115 Lety ul. Pražská“ na pozemcích 216/1,
1362/3, 1365/39, 1365/40, 1365/41, 1365/102, 1365/103, 1366/1. Jedná se o zastávky
u OC Lety a propojení chodníku v ul. K Berounce.
 sdělení, že dne 24. 11. 2018 se bude opět jako každý rok konat zimní cyklistické závody
se startem a cílem v obci Lety.
 pozvání na sobotní akci ,, Svatomartinské posvícení“, která bude začínat od 13h na návsi.
 ostatní informace a zprávy podané starostkou a zastupiteli.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka
Zapsala:

Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé:

Petra Flasarová v.r.

Jiří Hudeček DiS. v.r
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