ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO 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

2/2018
4. 4. 2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
0
12
Ing. Pavel Schier, Jan Kuna
Ing. Barbora Tesařová
Ing. Lucie Kvasničková

1. Zahájení veřejného zasedání zastupitelstva obce Lety
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Lety zahájila předsedající starostka Ing. Barbora
Tesařová v 19.00 hodin. Přivítala všechny přítomné na druhém letošním zasedání.
Konstatovala, že jsou přítomni všichni zastupitelé a schůze je tedy usnášeníschopná.
Navrhla jmenovat ověřovatele dnešního zápisu Ing. Pavla Schiera a pana Jana Kunu,
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 ověřovatele zápisu Ing. Pavla Schiera a pana Jana Kunu,
zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/2/2018 bylo schváleno.

Projednání námitek a návrhů k zápisu z minulého veřejného zasedání:
Předsedající vyzvala přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého
veřejného zasedání zastupitelstva obce. Nebyly vzneseny připomínky ani námitky.
Předsedající dala předsedající hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zápis z minulého veřejného zasedání.
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Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/2/2018 bylo schváleno.

Návrh programu veřejného zasedání:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu veřejného zasedání, který byl řádně
vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Lety.
Na programu veřejného zasedání dne 4. 4. 2018 jsou tyto body k projednání:

Bod
programu

Název materiálu

Předkládá

1.
2.a)
b)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Odsouhlasení vodného pro rok 2018
Odsouhlasení dodatku k provozně technické smlouvě
RO 2/2018
Výsledek výběrového řízení ,,Bezpečný pohyb po Letech - II.“
Plánovací smlouva
Smlouva o příspěvku na infrastrukturu
Nájemní smlouva
Schválení záměru prodeje pozemku
Kupní smlouva
Veřejnoprávní smlouva s Dobřichovicemi
Různé
Diskuze
Závěr

starostka
starostka
starostka
předseda fin.výboru
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka

Přítomní byli vyzváni k přednesení jiných návrhů, připomínek a námitek k předloženému
návrhu programu.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program veřejného zasedání konaného 4. 4. 2018
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/2/2018 bylo schváleno.
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2. a) Odsouhlasení vodného pro rok 2018
Předsedající informovala přítomné o ceně vodného na rok 2018, která je stanovena dle
prodiskutované kalkulace s provozovatelem pro rok 2018 na 47,33 Kč bez DPH/m³, a to jak
z vodovodu KaLeVod, tak i vodovodu TřeMoLe, tzn. pro dolní i horní tlakové pásmo obce Lety. Cena
vody předané pro Řevnice je stanovena kalkulací na rok 2018 na částku 36, 46 Kč bez DPH/m3. Cena
je o 1, 32 Kč bez DPH vyšší v porovnání s předchozím rokem, což způsobilo zvýšení ceny vody předané
z VAK Beroun. Kalkulace vodného bude přílohou č. 1 tohoto zápisu, stejně tak bude umístěna na
webové stránky obce.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
I.
cenu vodného pro dolní i horní tlakové pásmo obce Lety ve výši 47.33 Kč bez DPH/m³ dle
předložené kalkulace.
II.
cenu vody předané pro Řevnice ve výši 36, 46Kč bez DPH/ m³.
Výsledek hlasování:

PRO

4

PROTI

0

ZDRŽEL SE

3

Usnesení číslo 4/2/2018 bylo schváleno.

b) Odsouhlasení dohody k provozně technické smlouvě
Předsedající informovala přítomné o záměru obce uzavřít dohodu s provozovatelem vodovodu,
společností Aquaconsult, s.r.o., která se týká výše vodného na rok 2018 a úhrady finančních
prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného za provozování vodovodu v roce 2018.
Předmětem smlouvy, je i řešení situace, kdy předpokládané množství vody z TřeMoLe nebude
nakoupeno, tím dojde k úspoře nákladů, tyto uspořené náklady na vodu nakoupenou budou
provozovatelem převedeny do prostředků obnovy infrastrukturního majetku v následujícím
kalkulačním období.
Provozovatel bude odvádět za rok 2018 obci Lety z vybraného vodného finanční prostředky na
obnovu infrastruktury vodovodu a nájemné.
Výše odváděných finančních prostředků bude následující:
a) 3 Kč nájemného (bez DPH) za každý vyfakturovaný (tj. prodaný) m3 pitné vody pocházející
z vrtů v Karlickém údolí ve vodovodním systému Lety-Karlík dle dodatku č. 2 provozní
smlouvy z 29. 4. 2011.
b) 7,52 Kč (bez DPH) na obnovu infrastruktury vodovodu za každý vyfakturovaný (tj. prodaný)
m3 pitné vody dodaný z dolního tlakového pásma (DTP) v obci Lety.
Část obce Lety, která je zásobována z horního tlakového pásma (HTP), je zahrnuta od roku 2017 do
kalkulace vodného TřeMoLe a je vyjmuta z vodovodního systému Lety-Karlík.
Nájemné a prostředky na obnovu infrastruktury vodovodu bude provozovatel hradit pouze z prodané
vody ze zdrojů a vodojemu v Karlickém údolí (nikoliv z vody dodané z vodovodu TřeMoLe).
Pan XY se zeptal, zda je možné občany informovat o přepínání vody z vodovodu KaLeVodu na
vodovod TřeMoLe a zpět. Paní starostka informovala, že termíny občasných změn v zásobování jsou
zveřejňovány na webu a přes mobilní rozhlas, pohlídáme informovanost o návratu do normálu, aby
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se zveřejnila stejným způsobem. Další dotaz byl od paní XY, která se zajímala o vrty. Pan
místostarosta J. Bolart reagoval, že v současnosti je vrt osazen čidlem s přenosem dat do telemetrie,
což je pro obec velmi dobré, a to z důvodu větší informovanosti o chodu vrtu, resp. množství vody.
Místostarosta Jaroslav Bolart sdělil ostatním zastupitelům, že nesouhlasí se zaslanou dohodou od
provozovatele Aquaconsult s.r.o. žádá, aby Smlouva s provozovatelem byla doplněna o dodatek,
který by byl na dobu neurčitou a všeobecně by nastavil podmínky nákupu vody z TřeMoLe a jeho
zahrnutí do kalkulace, případné zpracování nové kalkulace a následně by řešil převod případného
rozdílu do prostředků obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podepsání dohody o výši vodného na rok 2018 a o úhradě
finančních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného v roce 2018, která je
součástí Smlouvy o provozování veřejného vodovodu svazku obcí KaLeVod ze dne 19. 12. 2002 ve
znění vč. dodatku č.1 ze dne 13. 5. 2004 a dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2015. Celé znění dohody je
součástí zápisu jako příloha č.2.
Výsledek hlasování:

PRO

3

PROTI

1

ZDRŽEL SE

3

Usnesení číslo 5/2/2018 nebylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření 2/2018
Předsedající předala slovo předsedkyni finančního výboru obce Lety Ing. Ivě Kuklové. Ing. Iva Kuklová
informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 2/2018.
Toto rozpočtové opatření řeší především:
na straně příjmové: příjem dotace na šablony MŠ ve výši 124 tis. Kč a příjem za vynětí ze ZPF ve výši 5
tis. Kč. Celkem je rozpočet na straně příjmů navýšen o 129 tis.
Na straně výdajové pak je celkem rozpočet navýšen o 129 tis. Kč.
SR

RO1/2018

RO2/2018

rozdíl

Opravy a udržování

200.0

200.0

405.8

205.8

2212

Obnova komunikací

1 200.0

1 200.0

1 000.0

-200.0

5329

2310

transfery Třemole

0.0

0.0

162.0

162.0

5329

2310

transfer Třemole - členské příspěvky

162.0

162.0

0.0

-162.0

6118

Prezidentské volby

28.0

28.0

21.7

-6.3

6115

Komunální volby

18.0

18.0

22.0

4.0

3111
3745

transfer dotace na "šablonu" MŠ

0.0

0.0

124.0

124.0

1 320.0

1 320.0

1 321.5

1.5

Pol.

Par.

5171

2212

6121

5336

Celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň
5139

5512

Nákup materiálu

10.0

10.0

11.0

1.0

5153

5512

Plyn

15.0

15.0

14.0

-1.0

4

Rozpočtové opatření č.2/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 3.

Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/2/2018 bylo schváleno.

4. Výsledek výběrového řízení ,,Bezpečný pohyb po Letech - II.“
Předsedající informovala o výsledku výběrového řízení na projekt ,,Bezpečnost chodců v Letech –II.ʺ
Do tohoto výběrového řízení se přihlásily tři firmy:
Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČ: 25956019
Michal Velebil - Atip, Pod Kostelem 406, 252 29 Karlík, IČ: 62986635
HES stavební s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, IČ: 28143213

8.380.000,- Kč bez DPH
8.127.459,50 Kč bez DPH
7.892.731,38 Kč bez DPH

Nejnižší nabídkovou cenu předložila firma HES stavební, s.r.o.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt ,, Bezpečnost chodců
v Letech – II.“. Z hlediska ekonomické výhodnosti byla vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka
firmy HES, stavební s.r.o., a to v celkové částce 7.892.731,38 Kč a dává souhlas starostce obce Lety
k podpisu smlouvy mezi obcí Lety a společností HES stavební, s.r.o.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/2/2018 bylo schváleno.

5. Plánovací smlouva
Předsedající informovala přítomné o uzavření plánovací smlouvy mezi obcí Lety a panem XY.
Předmětem této smlouvy jsou pozemky par.č. 973/1 a 973/2 v kat. ú. Lety u Dobřichovic ve
vlastnictví pana XY a jeho záměr na nich vybudovat dva RD celkem o šesti bytových
jednotkách, a pozemky par.č. 970/4 a 982/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic ve vlastnictví obec
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Lety. Pan XY navrhuje změny ve stávající veřejné infrastruktuře a vybudování nové veřejné
infrastruktury, a to:
a) Vybudování vodovodních přípojek - pokud nebude možné provést protlak a bude
nutné provést překop komunikace, pak bude povrch opraven v celé šíři komunikace
a délce společné s pozemky parc. č. 973/1 a 973/2 kat.č. Lety u Dobřichovic.
b) Vybudování plynových přípojek - pokud nebude možné provést protlak a bude nutné
provést překop komunikace, pak bude povrch opraven v celé šíři komunikace a délce
společné s pozemky parc. č. 973/1 a 973/2 kat.č. Lety u Dobřichovic.
c) Výkopové práce – dbát na zachování odtokových poměrů dešťové vody podél pravé
strany komunikace
d) Vybudování 12 parkovacích míst na pozemcích 973/1 a 973/2 v kat.ú.. Lety u
Dobřichovic
e) oplocení pozemku
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podepsání plánovací smlouva mezi obcí Lety a panem XY.
Předmětem této smlouvy jsou pozemky par.č. 973/1 a 973/2 v kat. ú. Lety u Dobřichovic ve
vlastnictví pana XY a pozemky par.č. 970/4 a 982/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic ve vlastnictví obec
Lety. Plánovací smlouva je součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 4.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/2/2018 bylo schváleno.

6. Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
 Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Na minulém veřejném zasedání jsme schvalovali smlouvy o příspěvku na rozvoj
infrastruktury mezi obcí Lety a panem XY, jako majitelem pozemků parc. č. 973/1 a parc. č.
973/2. Na těchto pozemcích chce postavit dva rodinné domy o celkovém počtu 6 bytových
jednotek. Na minulém veřejném zasedání jsme tedy schválili smlouvy, které řešily pouze
jednu bytovou jednotku na jeden rodinný dům.
Proto tímto usnesením doplňujeme usnesení z veřejného zasedání konaného dne 28. 2.
2018. Smlouvy č.9731A a č.9731B se uzavírají mezi obcí Lety a panem XY. Jedná se o
vybudování vodovodních přípojek k pozemku parc. č. 973/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic,
zapsaný na LV 435 pro zbývající dvě bytové jednotky. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,Kč na jednu bytovou jednotku, tj. celkem 20 000 Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvy č.9731A a č.9731B o příspěvku na rozvoj
infrastruktury mezi Obcí Lety a panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p.
č. 973/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 435 ve výši 20.000,-Kč a to pro dvě bytové
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jednotky v rodinném domě plánovaném vybudovat na pozemku p. č. 973/1 v k. ú. Lety u
Dobřichovic.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 9/2/2018 bylo schváleno.
 Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Stejně tak následujícím usnesením doplňujeme usnesení z veřejného zasedání konaného dne
28. 2. 2018. Smlouvy č.9732A a č.9732B se uzavírají mezi obcí Lety a panem XY. Jedná se o
vybudování vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 973/2 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný
na LV 435 pro zbývající dvě bytové jednotky. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč na
jednu bytovou jednotku, tj. celkem 20 000 Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvy č.9732A a č.9732B o příspěvku na rozvoj
infrastruktury mezi Obcí Lety a panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p.
č. 973/2 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 435 ve výši 20.000,-Kč a to pro dvě bytové
jednotky v rodinném domě plánovaném vybudovat na pozemku p. č. 973/2 v k. ú. Lety u
Dobřichovic.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 10/2/2018 bylo schváleno.

7. Nájemní smlouva
Předsedající informovala zastupitele o uzavření smlouvy mezi obcí Lety a panem XY.
Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. 1356/28 v kat.ú. Lety u Dobřichovic, který obec
využívá k provozování „sběrného dvora“. Tento pozemek vlastní z ¾ pan XY a s ním je již
nájemní smlouva uzavřená. Pan XY vlastní ¼ pozemku. Výše nájemného je stanovena
stejným klíčem jako je placeno nájemné panu XY, tedy na 4.262,- Kč za čtvrtroku tj, 17.048,Kč za rok.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Nájemní smlouvu mezi Obcí Lety a panem XY.
Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. 1356/28 v kat.ú. Lety u Dobřichovic, a to ¼ ve
vlastnictví pana XY. Výše nájemného je stanovena na 4.262,- Kč za čtvrtroku tj., 17.048,- Kč
za rok.
7

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/2/2018 bylo schváleno.

8. Schválení záměru prodeje pozemku
Předsedající informovala přítomné o záměru prodat pozemek parc. č. 28 o výměře 164m²
v kat.ú. Lety u Dobřichovic, a to na základě Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a panem XY. Jedná
se o jeden z tzv. říčních pozemků.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.28 o výměře 164m² v
kat. ú. Lety u Dobřichovic v ceně 250 Kč za m2.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 12/2/2018 bylo schváleno.

9. Kupní smlouva
Předsedající informovala přítomné o záměru uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a
panem XY. Předmětem tohoto prodeje je pozemek par. č. 28 o výměře 164 m² v obci Lety,
kat. ú. Lety u Dobřichovic, druh pozemku zahrada. Cena za m² je stanovena na 250,-Kč, tj.
celkem za pozemek 41.000,-Kč.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a panem XY.
Předmětem tohoto prodeje je pozemek par. č. 28 o výměře 164 m² v obci Lety, kat. ú. Lety
u Dobřichovic, druh pozemku zahrada. Cena za m² je stanovena na 250,-Kč, tj. celkem za
pozemek 41.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 13/2/2018 bylo schváleno.

10. Veřejnoprávní smlouva s Dobřichovicemi
Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Lety a
Městem Dobřichovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace za účelem organizace
Královského průvodu, který se koná ve dnech 2. a 3. června 2018. Obec Lety přispěje dotací
na Královský průvod Karla IV. ve výši 20.000,-Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Lety a
Městem Dobřichovice, kdy obec Lety městu Dobřichovice přispěje na konání Královského
průvodu Karla IV. konaného ve dnech 2. a 3. června 2018 částkou ve výši 20.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/2/2018 bylo schváleno.

11.Různé


Schválení záměru práva stavby

Předsedající informovala, že dne 12. 3. 2018 byl na úřední desce vyvěšen záměr práva stavby
ve prospěch FK Lety z.s., mít na povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu, která nebyla
dosud zřízena. O tomto právu stavby jsme informovali i na minulém veřejném zasedání.
Účelem práva stavby je na pozemcích zřídit stavbu veřejně přístupného sportovního zázemí,
která bude součástí práva stavby. Právo stavby se vztahuje na celé pozemky. Zatížené
pozemky právem stavby ve vlastnictví obce Lety jsou: pozemek parc.č. 43/1 se způsobem
využití zahrada o rozměru 993 m², pozemek parc. č. 38/2 se způsobem využití zahrada o
rozměru 274 m² pozemek parc.č.39 se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří o
rozměru 125 m² a pozemek parc.č.43/3 se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří o
rozměru 92 m². Všechny pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 pro kat.ú. Lety
u Dobřichovic.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr práva stavby ve prospěch FK Lety z. s., mít na
povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu veřejně přístupného sportovního zázemí,
která nebyla dosud zřízena. Právo stavby se vztahuje na celé pozemky. Zatížené pozemky
právem stavby ve vlastnictví obce Lety jsou: pozemek parc.č. 43/1 se způsobem využití
zahrada o rozměru 993 m², pozemek parc. č. 38/2 se způsobem využití zahrada o rozměru
274 m² pozemek parc.č.39 se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří o rozměru 125
m² a pozemek parc.č.43/3 se způsobem využití zastavěná plocha a nádvoří o rozměru 92
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m². Všechny pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 pro kat.ú. Lety u
Dobřichovic.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 15/2/2018 bylo schváleno.


Schválení záměru práva stavby

Předsedající informovala přítomné o záměru práva stavby ve prospěch FI – NE, s.r.o.,se
sídlem Malé Náměstí 701, Řevnice, mít na povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu,
která nebyla dosud zřízena.
Účelem práva stavby je na pozemcích zřídit stavbu veřejně přístupného chodníku, která bude
součástí práva stavby. Právo stavby se vztahuje na celý pozemek. Zatížený pozemek právem
stavby ve vlastnictví obce Lety je: pozemek parc.č. 1365/11 se způsobem využití orná půda o
rozměru 141 m². Pozemek je zapsán na listu vlastnictví číslo 10001 pro kat.ú. Lety u
Dobřichovic.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr práva stavby ve prospěch FI – NE, s.r.o., se sídlem
Malé Náměstí 701, Řevnice, mít na povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu veřejně
přístupného chodníku, která nebyla dosud zřízena. Právo stavby se vztahuje na celý
pozemek. Zatížený pozemek právem stavby ve vlastnictví obce Lety je: pozemek parc.č.
1365/11 se způsobem využití orná půda o rozměru 141 m². Pozemek je zapsán na listu
vlastnictví číslo 10001 pro kat.ú. Lety u Dobřichovic.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 16/2/2018 bylo schváleno.


Revokace usnesení

Předsedající informovala o revokaci usnesení č.19/1/2018 a usnesení č. 20/1/2018 z 28. 2.
2018, které se týkaly uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi obcí Lety a panem
XY. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované kanalizační přípojky k pozemku parc.
č. 1249/141 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zrušení usnesení z č.19/1/2018 a usnesení č.20/1/2018
z 28. 2. 2018, kterým bylo schváleno uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi
obcí Lety a panem XY. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované kanalizační a
vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1249/141 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV
1219.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/2/2018 bylo schváleno.


Revokace usnesení

Předsedající informovala o revokaci dalších usnesení č.21/1/2018 a usnesení č.22/1/2018 z
28. 2. 2018, které se týkaly uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi obcí Lety a
paní XY. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované kanalizační a vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 1249/140 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zrušení usnesení z č.21/1/2018 a usnesení č. 22/1/2018
z 28. 2. 2018, kterým byla schváleno uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi
obcí Lety a paní XY. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované vodovodní a
kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 1249/140 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV
1219.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 18/2/2018 bylo schváleno.


Informace o opravě ul. Spojovací

Předsedající dále informovala přítomné o opravě povrchu v ulici Spojovací. Zastupitelé
vybírali, ze 3 cenových nabídek, z nichž nejnižší byla nabídka od firmy Hes, stavební a.s. za
379.818,-Kč s DPH.
Zastupitelé berou na vědomí informaci o opravě ul. Spojovací.
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Smlouvě o výpůjčce pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje

Předsedající informovala přítomné o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku se Středočeským
krajem. Předmětem smlouvy je část pozemku 1366/1 o velikosti 228m². Pozemek bude
dotčený stavbou autobusových zastávek u OC Lety.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje stavbu autobusových zastávek s přechodem pro chodce
a chodníkem na ulici Pražská zpracované projektantem dopravních staveb XY a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 1366/1 o velikosti 228 m² v k. ú. Lety u
Dobřichovic, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety
a Středočeským krajem a to na dobu dvou let od uzavření této smlouvy.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 19/2/2018 bylo schváleno.


Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Předsedající seznámila přítomné s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi obcí Lety (budoucím oprávněným) a
Středočeským krajem (budoucím povinným).
Tato smlouva se týká projektu „Autobusové zastávky na silnici II/115“ a jejím předmětem je
uložení kabelu VO v protlaku bez zásahu do vozovky pod plánovaný přechod pro chodce
v pozemku parc. číslo 1366/1 v k.ú. Lety u Dobřichovic. Správcem tohoto pozemku je Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje. Za omezení výkonu vlastnického práva
k předmětné nemovitosti poskytne Obec Lety Středočeskému kraji jednorázovou náhradu ve
výši 1200 Kč bez DPH.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě – uložení kabelu v pozemku parc. číslo 1366/1 v k.ú. Lety u
Dobřichovic. Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a Středočeským krajem. Správcem tohoto
pozemku je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti poskytne Obec Lety
Středočeskému kraji jednorázovou náhradu ve výši 1200 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 20/2/2018 bylo schváleno.



Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění

Předsedající seznámila přítomné s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodou o umístění kabelového vedení dle projektu IE-126007234/VB/01 Lety, Pražská - obnova NN, jehož délka nepřesáhne 8 m.
Budoucí oprávněná – společnost ČEZ, a.s. zastoupena společností Elektromontáže s.r.o. je
investorem stavby zařízení distribuční soustavy zemní kabelové vedení dále jen „Zařízení
distribuční soustavy“), která se bude nacházet mj. na pozemku obce Lety p. č. 183/4, v k.ú.
Lety u Dobřichovic, obec Lety, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ, na LV 10001. Za omezení
výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti poskytne investor Obci Lety
Jednorázovou úhradu 1600 Kč a dále 500 Kč za každý den prací omezující užívání tohoto
pozemku.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění kabelového vedení dle projektu IE-12-6007234/VB/01 Lety,
Pražská - obnova NN, jehož délka nepřesáhne 8 m.
Budoucí oprávněná – společnost ČEZ, a.s. je investorem stavby, která se bude nacházet mj.
na pozemku obce Lety p. č. 183/4, v k.ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha západ, na LV 10001. Za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné
nemovitosti poskytne investor Obci Lety jednorázovou úhradu 1600 Kč a dále 500 Kč za
každý den prací omezující užívání tohoto pozemku.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 21/2/2018 bylo schváleno.

Darovací smlouva
Předsedající seznámila přítomné s uzavřením Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací. Předmětem smlouvy je darování částí stavby,
které jsou součástí stavby ,, Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň.
Jedná se o stavbu protipovodňového hrazení a úpravu komunikace pod mostem. SŽDC
převádí bezplatně vlastnické právo k těmto částem stavby obci Lety.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
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Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací. Předmětem smlouvy je darování částí stavby,
které jsou součástí stavby ,, Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň.
Jedná se o stavby protipovodňového hrazení a úpravu komunikace pod mostem. SŽDC
převádí bezplatně vlastnické právo k těmto částem stavby obci Lety.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 22/2/2018 bylo schváleno.



MŠ Lety – prázdninový provoz v roce 2018

V době letních prázdnin, tj. od 2. 7. – 10. 8. a od 27. 8. – 31. 8. 2018 bude MŠ zavřena.
V době prázdnin bude provoz zajištěn v termínu 13. 8 – 24. 8. 2018 v čase od 7:30 do 16:30
hodin. Obědy budou zajištěny z DD Lety.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí prázdninový provoz MŠ Lety v roce 2018.


Návrh na změnu názvu ul. V Tůních

Předsedající přítomné seznámila s návrhem na změnu názvu ul. V Tůních, a to ul. V Tůních I.
a V Tůních II.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje název ulice V Tůních I a ulice V Tůních II.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 23/2/2018 bylo schváleno.


Cenová kalkulace pro rok 2018 – TřeMoLe

Předsedající informovala zastupitele, že dne 6. března 2018 na členské schůzi Svazku obcí
TřeMoLe byla schválena cenová kalkulace pro rok 2018 pro vodovodní systém TřeMoLe, a to
ve výši 47,33 Kč bez DPH. Došlo zde k navýšení o 1,32 Kč/m³ oproti loňskému roku.
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Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí schválení cenové kalkulace pro rok 2018 pro
vodovodní systém TřeMoLe ve výši 47,33 Kč/m³ bez DPH členskou schůzí Svazku obcí
TřeMoLe ze dne 6. 3. 2018.


Memorandum proti těžbě štěrkopísků na soutoku Berounky a Vltavy

Předsedající informovala zastupitele o žádosti připojení se k Memorandu proti těžbě
štěrkopísků na soutoku Berounky a Vltavy, kterou obec dostala od předsedy zapsaného
spolku Život na soutoku pana Vojíře. Touto formou jsou osloveni starostové a zastupitelstvo
dolního Poberouní.
Zastupitelé se shodli, že k žádosti připojení se k Memorandu proti těžbě štěrkopísků na
soutoku Berounky a Vltavy, potřebují více informací.

12.Diskuze






Paní XY sdělila zastupitelům, že bydlí v ul. U Řeky. Tato ulice nemá osvětlení a ani povrch.
Paní XY požádala zastupitele, zda by bylo možné tuto rekonstrukci zahrnout do rozpočtu
obce. Dopis zaslaný obci je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 4.
Dalším bodem diskuze byla výstavba vodovodu a kanalizace v ul. Průhonu. Pan XY
navrhoval, že kromě vodovodu a kanalizace by se měl zároveň realizovat povrch této
komunikace a v ideálním případě využít jakékoliv dotační tituly. Paní starostka reagovala,
že možnost financování tohoto projektu pomocí dotace, obec řešila, ale obec neplnila
podmínky žádosti o dotaci, min. náklady akce a další parametry, jeden z důvodů, proč se
žádost nepodala, byl malý počet obyvatel trvale žijících v této ulici, kteří by se na
kanalizaci a vodovod měli připojit. Obec v současnosti má v rozpočtu částku pouze na
kanalizaci a vodovod. Pan XY naopak reagoval, že souhlasí s tím, aby se kanalizace a
vodovod udělaly nyní, kdy současné zastupitelstvo vše na tento projekt připravuje.
Budoucí zastupitelstvo by tuto myšlenku mohlo zavrhnout. Místostarosta Jiří David slíbil,
že pozve všechny obyvatele z ul. V Průhonu, kterých se bude týkat připojování na
kanalizaci a vodovod a že je bude informovat o postupu, cenách přípojek a dalších
nákladech, které budou muset s připojením na K+V obyvatelé vynaložit. S panem XY se
shodli, že by bylo vhodné, aby samotné přípojky vybudovala jedna firma, aby pak
nenastal problém při rozdíleném připojování na kanalizaci či vodovod.
Pan XY dále upozornil na tvořící se skládku v ul. Průhonu. Paní starostka přislíbila, že
tento problém se svozovou firmou vyřeší.
Dále pan XY upozornil na nutnost prořezávání stromů, keřů, které zasahují do komunikací
a brání výhledu nebo průjezdu větší aut do ulice. Starostka reagovala, že obyvatelé jsou
opakovaně žádáni, aby si své stromy a keře udržovali s hranicí pozemku.
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13. Závěr
Starostka poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 21,05 hodin.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka

Zapsala:

Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé: Ing. Pavel Schier v.r.

Jan Kuna v.r.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 4. 4. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení č.1/2/2018
ověřovatele zápisu Ing. Pavla Schiera a Jana Kunu,
zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Usnesení č. 2/2/2018
zápis z minulého veřejného zasedání
Usnesení č. 3/2/2018
program dnešního veřejného zasedání ze dne 4. 4. 2018
v předloženém znění
Usnesení č. 4/2/2018
I. cenu vodného pro dolní i horní tlakové pásmo obce Lety ve výši
47.33 Kč bez DPH/m³ dle předložené kalkulace.
II. cenu vody předané pro Řevnice ve výši 36, 46Kč bez DPH/ m³.
Usnesení č. 6/2/2018
rozpočtové opatření č.2/2018 v předloženém rozsahu.
Usnesení č. 7/2/2018
výsledek výběrového řízení na projekt ,, Bezpečnost chodců
v Letech – II.“. Z hlediska ekonomické výhodnosti byla vyhodnocena nabídka firmy HES, stavební
s.r.o., a to v celkové částce 7.892.731,38 Kč a dává souhlas starostce obce Lety k podpisu
smlouvy mezi obcí Lety a společností HES stavební, s.r.o.
Usnesení č. 8/2/2018
podepsání plánovací smlouva mezi obcí Lety a panem Ing.
Patrikem Hochmalem. Předmětem této smlouvy jsou pozemky par.č. 973/1 a 973/2 v kat. ú. Lety u
Dobřichovic ve vlastnictví pana Hochmala a pozemky par.č. 970/4 a 982/1 v kat. ú. Lety u Dobřichovic
ve vlastnictví obec Lety. Plánovací smlouva je součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 4.
Usnesení č. 9/2/2018
Smlouvy č.9731A a č.9731B o příspěvku na rozvoj
infrastruktury mezi Obcí Lety a panem Ing. Patrikem Hochmalem k vybudování vodovodní přípojky na
pozemku p. č. 973/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 435 ve výši 20.000,-Kč a to pro dvě
bytové jednotky v rodinném domě plánovaném vybudovat na pozemku p. č. 973/1 v k. ú. Lety u
Dobřichovic.
Usnesení č. 10/2/2018
Smlouvy č.9732A a č.9732B o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi
Obcí Lety a panem Ing. Patrikem Hochmalem k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č.
973/2 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 435 ve výši 20.000,-Kč a to pro dvě bytové jednotky v
rodinném domě plánovaném vybudovat na pozemku p. č. 973/2 v k. ú. Lety u Dobřichovic.
Usnesení č.11/2/2018
Nájemní smlouvu mezi Obcí Lety a panem Tomášem Podubeckým.
Předmětem smlouvy je pozemek parc. č. 1356/28 v kat.ú. Lety u Dobřichovic, a to ¼ ve vlastnictví
pana Tomáše Podubeckého. Výše nájemného je stanovena na 4.262,- Kč za čtvrtroku tj., 17.048,- Kč
za rok.
Usnesení č. 12/2/2018
záměr prodeje pozemku parc. č.28 o výměře 164m² v kat. ú. Lety u
2
Dobřichovic v ceně 250 Kč za m .
Usnesení č. 13/2/2018
uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a panem Koskem. Předmětem
tohoto prodeje je pozemek par. č. 28 o výměře 164 m² v obci Lety, kat. ú. Lety u Dobřichovic, druh
pozemku zahrada. Cena za m² je stanovena na 250,-Kč, tj. celkem za pozemek 41.000,-Kč.
Usnesení č. 14/2/2018
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Obcí Lety a Městem
Dobřichovice, kdy obec Lety městu Dobřichovice přispěje na konání Královského průvodu Karla IV.
konaného ve dnech 2. a 3. června 2018 částkou ve výši 20.000,-Kč.
Usnesení č. 15/2/2018
schvaluje záměr práva stavby ve prospěch FK Lety z.s. mít na povrchu
nebo pod povrchem pozemků stavbu veřejně přístupného sportovního zázemí, která nebyla dosud
zřízena. Právo stavby se vztahuje na celé pozemky. Zatížené pozemky právem stavby ve vlastnictví
obce Lety jsou: pozemek parc.č. 43/1 se způsobem využití zahrada o rozměru 993 m², pozemek parc.
č. 38/2 se způsobem využití zahrada o rozměru 274 m² pozemek parc.č.39 se způsobem využití
zastavěná plocha a nádvoří o rozměru 125 m² a pozemek parc.č.43/3 se způsobem využití zastavěná
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plocha a nádvoří o rozměru 92 m². Všechny pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 pro
kat.ú. Lety u Dobřichovic.
Usnesení č. 16/2/2018
záměr práva stavby ve prospěch FI – NE, s.r.o., se sídlem Malé
Náměstí 701, Řevnice, mít na povrchu nebo pod povrchem pozemků stavbu veřejně přístupného
chodníku, která nebyla dosud zřízena. Právo stavby se vztahuje na celý pozemek. Zatížený pozemek
právem stavby ve vlastnictví obce Lety je: pozemek parc.č. 1365/11 se způsobem využití orná půda o
rozměru 141 m². Pozemek je zapsán na listu vlastnictví číslo 10001 pro kat.ú. Lety u Dobřichovic.
Usnesení č. 17/2/2018
zrušení usnesení z č.19/1/2018 a 20/1/2018 z 28. 2. 2018, kterým
bylo schváleno uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi obcí Lety a panem Richardem
Chladem. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované kanalizační a vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 1249/141 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219.
Usnesení č. 18/2/2018
zrušení usnesení z č.21/1/2018 a 22/1/2018 z 28. 2. 2018, kterým
byla schváleno uzavření Smluv o příspěvku na infrastrukturu mezi obcí Lety a paní Sandrou
Chladovou. Toto usnesení se zrušuje z důvodu již vybudované vodovodní a kanalizační přípojky k
pozemku parc. č. 1249/140 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219.
Usnesení č. 19/2/2018
stavbu autobusových zastávek s přechodem pro chodce a chodníkem
na ulici Pražská zpracované projektantem dopravních staveb Ing. Zdeňkem Tesařem a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 1366/1 o velikosti 228 m² v k. ú. Lety u Dobřichovic,
který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a Středočeským krajem,
a to na dobu dvou let od uzavření této smlouvy.
Usnesení č. 20/2/2018
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění kabelového vedení dle projektu IE-12-6007234/VB/01 Lety, Pražská obnova NN, jehož délka nepřesáhne 8 m.
Budoucí oprávněná – společnost ČEZ, a.s. je investorem stavby, která se bude nacházet mj. na
pozemku obce Lety p. č. 183/4, v k.ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, zapsáno v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha západ, na LV
10001. Za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti poskytne investor Obci Lety
jednorázovou úhradu 1600 Kč a dále 500 Kč za každý den prací omezující užívání tohoto pozemku.
Usnesení č. 21/2/2018
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě – uložení kabelu v pozemku parc. číslo 1366/1 v k.ú. Lety u Dobřichovic. Smlouva se uzavírá mezi
obcí Lety a Středočeským krajem. Správcem tohoto pozemku je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje.
Za omezení výkonu vlastnického práva k předmětné nemovitosti poskytne Obec Lety Středočeskému
kraji jednorázovou náhradu ve výši 1200 Kč bez DPH.
Usnesení č. 22/2/2018
uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací. Předmětem smlouvy je darování částí stavby, které jsou součástí
stavby,, Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov – Plzeň. Jedná se o stavby
protipovodňového hrazení a úpravu komunikace pod mostem. SŽDC převádí bezplatně vlastnické
právo k těmto částem stavby obci Lety.
Usnesení č. 23/2/2018
schvaluje název ulice V Tůních I a ulice V Tůních II.

Zastupitelstvo obce Lety neschvaluje:
Usnesení č. 5/2/2018

podepsání dohody o výši vodného na rok 2018 a o úhradě finančních
prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného v roce 2018, která je součástí Smlouvy o
provozování veřejného vodovodu svazku obcí KaLeVod ze dne 19. 12. 2002 ve znění vč. dodatku
č. 1 ze dne 13. 5. 2004 a dodatku č. 3 ze dne 17. 12. 2015. Celé znění dohody je součástí zápisu jako
příloha č.2.
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Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:




informaci o opravě ul. Spojovací.
prázdninový provoz MŠ Lety v roce 2018.
schválení cenové kalkulace pro rok 2018 pro vodovodní systém TřeMoLe ve výši
47,33 Kč/m³ bez DPH členskou schůzí Svazku obcí TřeMoLe ze dne 6. 3. 2018.

a ostatní informace a zprávy podané starostkou a zastupiteli.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka

Zapsala:

Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Schier v.r.

Jan Kuna v.r.
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