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

4/2018
12. 9. 2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
1
0
6
Jaroslav Bolart, Ing. Lukáš Slavík
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 čtvrtém letošním a posledním
zasedání zastupitestva v tomto složení. Konstatovala, je přítomno šest zastupitelů ze sedmi a
schůze je tedy usnášeníschopná.
Navrhla jmenovat ověřovateli dnešního zápisu pana Jaroslava Bolarta a Ing. Lukáše Slavíka,
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 Jaroslava Bolarta a Ing. Lukáše
Slavíka, zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/4/2018 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

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/4/2018 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 12. 9. 2018 jsou tyto body k projednání:

Bod
programu
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Název materiálu
Zahájení
Rozpočtové opatření č.4/2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva o bezúplatném převodu infrastruktury
Kupní smlouva
Darovací smlouva
Záměr pronájmu
Nájemní smlouva
Záměr pachtu
Pachtovní smlouva
Dodatek č.1. ke Kupní smlouvě na DA z 21. 6. 2018
Odsouhlasení zadání pro výběrové řízení pasportizace společné
části vodovodu
Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Různé
Diskuze
Závěr

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

Přítomní byli vyzváni k přednesení jiných návrhů, připomínek a námitek k předloženému
návrhu programu.
Předsedající sdělila přítomným, že bod č. 15 dnešního programu se ruší, a to z důvodu
kontroly této Vyhlášky Ministerstvem vnitra. To nakonec sdělilo, že stávající vyhláška je
v pořádku a není tedy nutná nová.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program veřejného zasedání konaného 12. 9. 2018 ve
znění bez bodu 15.
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/4/2018 bylo schváleno.

2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Předsedkyně finančního výboru informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 4/2018.
Toto rozpočtové opatření řeší především:
na straně příjmové došlo pouze k přesunům peněz mezi položkami a paragrafy a to samé i
na straně výdajové. Na řádcích příjmy celkem a výdaje celkem nedochází ke změnám.
Rozpočtové opatření č.4/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č. 1.
Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č. 4 /2018 v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/4/2018 bylo schváleno.

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby IV- 12-6022886/VB/01 Lety, Karlická č.p.451 -kNN
Předsedající seznámila přítomné s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodou o umístění Zařízení distribuční soustavy dle projektu IV12-6022886/VB/01 Lety, Karlická č.p.451 -kNN, jehož délka nepřesáhne 5 bm.
Budoucí oprávněná – společnost ČEZ, a.s. zastoupena na základě plné moci společností
Elektromontáže s.r.o., je investorem stavby zařízení distribuční soustavy, která se bude
nacházet na pozemcích obce Lety p. č. 1363/5, 1363/2, 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 1.000,- Kč a dále
500,- Kč za každý den prací omezující užívání těchto pozemků.
Předsedající dala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění Zařízení distribuční soustavy dle projektu IV- 126022886/VB/01 Lety, Karlická č.p.451 -kNN, jehož délka nepřesáhne 5 bm. Budoucí
oprávněná – společnost ČEZ, a.s. zastoupena na základě plné moci společností
Elektromontáže s.r.o., je investorem stavby zařízení distribuční soustavy, která se bude
nacházet na pozemcích obce Lety p. č. 1363/5,1363/2, v k.ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety,
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Praha západ, na LV 10001. Za omezení výkonu vlastnického práva
k předmětné nemovitosti poskytne investor Obci Lety jednorázovou úhradu 1.000,- Kč a dále
500,- Kč za každý den prací omezující užívání těchto pozemků.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/4/2018 bylo schváleno.

4. Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
 Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na stavbu č. IE-12-6007602/1,, LETY – ul. Pražská, Karlická obnova NN“ mezi
Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, kterou zastupuje na základě plné moci společnost
Elektromontáže, s.r.o. Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemků par. 246, 251, 255/2,
257/2, 260/2, 268/2, 269/5 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit, provozovat, opravovat a
udržovat Zařízení distribuční soustavy v celkové délce 239 bm, 4 ks přípojkové skříně, 1 ks
rozpojovací skříně. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1391 –
180050/2018 z 15.5.2018 pod č.j. 1279/2018. Jednorázová náhrada činí 52.800,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na stavbu č. IE-12-6007602/1,, LETY – ul. Pražská, Karlická obnova NN“ mezi
Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, kterou zastupuje na základě plné moci společnost
Elektromontáže, s.r.o. Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemků par. 246, 251, 255/2,
257/2, 260/2, 268/2, 269/5 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Předmětem
smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy, v celkové délce 239 bm, 4 ks přípojkové skříně, 1 ks
rozpojovací skříně. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1391 –
180050/2018 z 15.5.2018 pod č.j. 1279/2018. Jednorázová náhrada činí 52.800,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/4/2018 bylo schváleno.
 Předsedající informovala přítomné o uzavření další Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4035/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 1249/178 v k.ú. Lety u
Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož

4

obsahem je umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1218 – 148/2014 z 28.7.2014 pod č.j.
305/2014. Jednorázová náhrada činí 10.000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4035/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 1249/178 v k.ú. Lety u
Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož
obsahem je umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1218 – 148/2014 z 28.7.2014 pod
č.j. 305/2014. Jednorázová náhrada činí 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/4/2018 bylo schváleno.
 Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4036/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s.
Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 269/7 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném
na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu č. 1219 – 149/2014 z 28.7.2014 pod č.j. 306/2014.
Jednorázová náhrada činí 5.000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4036/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s.
Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 269/7 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném
na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene
je vymezen v geometrickém plánu č. 1219 – 149/2014 z 28.7.2014 pod č.j. 306/2014.
Jednorázová náhrada činí 5.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/4/2018 bylo schváleno.
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 Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4037/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s.
Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 1247/70 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném
na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu č. 1379 – 13/2018 z 3. 5. 2018 pod č.j. 164/2018.
Jednorázová náhrada činí 2.000,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4037/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a.s., která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s.
Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 1247/70 v k.ú. Lety u Dobřichovic
zapsaném na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je
umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného
břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1379 – 13/2018 z 3.5.2018 pod č.j. 164/2018.
Jednorázová náhrada činí 2.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 9/4/2018 bylo schváleno.

5. Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
a) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – kanalizační přípojka
Předsedající dále informovala o uzavření Smlouvy o příspěvek na rozvoj infrastruktury, která
se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování kanalizační
přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Stavba se bude realizovat na pozemku par. č. 1612
v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvek na rozvoj infrastruktury –
kanalizační přípojka, která se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je
vybudování kanalizační přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Příspěvek je stanoven ve
výši 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 10/4/2018bylo schváleno.
b) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – vodovodní přípojka
Předsedající dále informovala o uzavření Smlouvy o příspěvek na rozvoj infrastruktury, která
se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování vodovodní
přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Stavba se bude realizovat na pozemku par. č. 1612
v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvek na rozvoj infrastruktury –
vodovodní přípojka, která se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je
vybudování vodovodní přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Příspěvek je stanoven ve výši
10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/4/2018bylo schváleno.

6. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví
Předsedající informovala zastupitele o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví.
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY, která byla investorem stavby. Předmětem
smlouvy je převod vodovodní a kanalizační infrastruktury na pozemku parc.č. 1065/4 v k.ú.
Lety u Dobřichovic pro připojení rekreačních chat č. e. 564 a č.e. 495. Tato část infrastruktury
bude převedena do vlastnictví obce bezúplatně.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví, která se
uzavírá mezi obcí Lety a paní XY. Předmětem smlouvy je převod vodovodní a kanalizační
infrastruktury na pozemku parc.č. 1065/4 v k.ú. Lety u Dobřichovic pro připojení
rekreačních chat č. e. 564 a č.e. 495. Tato část infrastruktury bude převedena do vlastnictví
obce bezúplatně.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 12/4/2018 bylo schváleno.
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7. Kupní smlouva
Předsedající informovala přítomné o Smlouvě o koupi nemovité věci. Tato smlouva se
uzavírá mezi obcí Lety a paní XY. Paní XY je vlastníkem id. ½ pozemku parc. č. 1055 o celkové
výměře 80m² v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsané na LV č. 512, která je pod komunikací v ul.
V Průhonu. Kupní cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 3108-01/16 ze dne
19.1.2016, který zpracoval XY za celkovou cenu 17.410,-Kč. Kupní cena ½ pozemu parc. č.
1055 činí 8.705,-Kč.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci. Tato smlouva
se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY, která je vlastníkem ½ pozemku parc. č. 1055 o celkové
výměře 80m² v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsané na LV č.512. Kupní cena byla stanovena dle
znaleckého posudku č. 3108-01/16 ze dne 19. 1. 2016, který zpracoval pan XY za celkovou
cenu 17.410,-Kč. Kupní cena ½ pozemu parc. č. 1055 činí 8.705,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 13/4/2018 bylo schváleno.

8. Darovací smlouva
Předsedající informovala přítomné o uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Lety a společností
Barum Centrum Král, s.r.o. Předmětem smlouvy je částka 17.242,- Kč, kterou společnost
Barum Centrum Král daruje obci Lety. Tato částka bude použita k úhradě vybudování
zpevněné části chodníku, na pozemku parc. č. 510 v k.ú. Lety u Dobřichovic. Částka činí
přesně ½ nákladů prokazatelně použitých pro výstavbu zpevněné části chodníku. Součástí
této smlouvy je i závazek bezúplatného přebírání použitých pneumatik od obce Lety a
předávat je ke zpětnému odběru, a to po dobu platnosti smlouvy mezi společností Barum
Centrum Král, s.r.o. a společností ELT Management Company Czech Republic, s.r.o.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Lety a společností
Barum Centrum Král, s.r.o. Předmětem smlouvy je částka 17.242,- Kč, kterou společnost
Barum Centrum Král daruje obci Lety. Tato částka byla použita k úhradě vybudování
zpevněné části chodníku, na pozemku parc. č. 510 v k.ú. Lety u Dobřichovic. Částka činí
přesně ½ nákladů prokazatelně použitých pro výstavbu zpevněné části chodníku.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/4/2018 bylo schváleno.
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9. Záměr pronájmu
Předsedající informovala přítomné o záměru pronajmout části pozemků parc.č.47/12 o
celkové výměře 151m², parc.č.47/13 o celkové výměře 309m² a parc.č.1369/16 o celkové
výměře 348m². Části pozemků k pronájmu jsou zaměřené dle geometrického plánu č.13749/2019 ze dne 30.ledna 2018 pod číslem 37/2018, který je přílohou č.2 tohoto zápisu.
K tomto budu měla připomínku přítomná paní XY, která zásadně nesouhlasila s postupem
obce. Navrhla, že nejprve by se měly od těchto pozemků oddělit komunikace a potom části
pozemků pronajmout.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc.č.47/12 o celkové
výměře 151m², parc.č.47/13 o celkové výměře 309m² a parc.č.1369/16 o celkové výměře
348m². Části pozemků k pronájmu jsou zaměřené dle geometrického plánu č.1374-9/2019,
který je přílohou č.2 tohoto zápisu. Od těchto pozemků bude ještě zaměřena komunikace,
která na nich probíhá a pozemkově oddělena v katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1

Usnesení číslo 15/4/2018 bylo schváleno.

10. Nájemní smlouva
Předsedající informovala o návrhu nájemní smlouvy mezi obcí Lety a společností Transbrdy,
z.s. Předmětem smlouvy jsou části pozemků, na nichž stojí kiosek s občerstvení a jsou
označené v geometrickém plánu č. 1374-9/2019 ze dne 30. ledna 2018 pod číslem 37/2018,
který zpracoval pan XY a který je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 2., a části
pozemků využívané v současnosti zejména jako venkovní posezení, vyznačené v plánku,
který tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou částí tohoto zápisu. Nájemné navržené ve smlouvě je
20.000,- Kč za kalendářní rok a zastupitelé na poradě 20. srpna 2018 na něm trvali. Předseda
spolku navrhoval 10 000,- Kč/rok.
Předsedající sdělila, že den před zasedáním hovořila s panem předsedou spolku, a nakonec
dohodla podmínky nájemní smlouvy, s tím, že nájemné zůstane zachováno na výši 20.000,Kč/rok, ale podmínkou nájemní smlouvy, je celoroční údržba dětského hřiště u srubu včetně
zajištění povinné kontroly. Předsedající sdělila, že to není změna, protože obec toto dosud
dělala. Zastupitelé reagovali, že bohužel neměli možnost tuto smlouvu pročíst. 7. srpna 2018
byla zastupitelům zaslána smlouva, která neřešila tento požadavek.
Místostarosta Jiří david navrhl nehlasovat o této smlouvě.
Zastupitelstvo obce Lety o tomto bodu programu nehlasovalo.

11. Záměr pachtu
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Předsedající informovala přítomné o záměru pachtu pro zemědělský pozemek parc. č.
1289/12 o výměře 5 924m² k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné výroby.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr pachtu pro zemědělský pozemek parc. č. 1289/12
o výměře 5 924m² k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné výroby na 1 rok, tedy
od 1.10. 2018 do 30. 9. 2019.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 16/4/2018 bylo schváleno.

12. Pachtovní smlouva
Předsedající informovala o návrhu uzavření Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht mezi obcí
Lety a ZD Mořina. Předmětem pachtu je zemědělský pozemek parc. č. 1289/12 o výměře
5.924m² k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné výroby. Pachtovné bylo
dohodnuto na dobu od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019, výše pachtovného činí 3.000,- Kč za 1
hektar na rok. Pachtovné za užívání a požívání předmětu zemědělského pachtu je tedy
sjednáno ve výši 1.777,- Kč ročně.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht mezi
obcí Lety a ZD Mořina. Předmětem pachtu je zemědělský pozemek parc. č. 1289/12 o
výměře 5 924m² v k.ú. Lety u Dobřichovic k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné
výroby. Pachtovné za užívání a požívání předmětu zemědělského pachtu je sjednáno ve
výši 1.777,- ročně. Smlouva je přílohou č. 4 toho zápisu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/4/2018 bylo schváleno.

13. Dodatek č. 1. 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.
Společnost Vesta Auto Corson není schopna dodržet dodací termín dle kupní smlouvy. Proto
je nutné projednat posun dodací lhůty vozidla nejpozději do 15.12.2018.
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Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Dodatku č.1 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 15. prosince 2018.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 18/4/2018 bylo schváleno.

14. Odsouhlasení zadání pro výběrové řízení pasportizace společné části
vodovodu
Předsedající poslala e-mailem všem zastupitelům k vyjádření zadání pro výběrové řízení
pasportizace společné části vodovodu pro obce Lety a Karlík. Zadání pasportizace bylo
projednáno na předchozích poradách. Tyto podklady jsou nedílnou součástí tohoto zápisu
jako příloha č. 5.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zadání pro výběrové řízení pasportizace společné části
vodovodu pro obce Lety a Karlík.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 19/4/2018 bylo schváleno.

15. Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Tento bod byl vyřazen z dnešního programu Veřejného zasedání zastupitelstava.

16. Různé
 Granty na rok 2019
Předsedající přítomné seznámila s podmínkami pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety
v oblasti kultury a sportu. Informovala o postupu, jak o grant zažádat, jaké jsou podmínky
získání grantu, jaký bude systém posouzení jednotlivých žádostí a jaké budou možnosti
čerpání grantu. Žádosti o granty v oblasti kultury a sportu mohou být podány na adresu OÚ
Lety, Na Návsi 160, 252 29 Lety nejpozději do 30. 11. 2018.
Podmínky pro přidělování grantů z rozpočtu obce Lety pro akce z oblasti kultury a sportu
jsou přílohou tohoto zápisu. Pro rok 2019 bude k dispozici žadatelům o grant 300 tis. Kč.
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Podmínky pro poskytování grantů z rozpočtu obce Lety v oblasti kultury a sportu budou
vyvěšeny na webu obce 19. září 2017 zároveň s formulářem žádosti. Podpořené akce budou
muset být vyúčtovány, stejně jako tomu bylo v podmínkách pro letošní rok. Posouzení
žádostí budou provádět členové zastupitelstva obce. Výsledky budou zveřejněny na webu
obce po jejich schválení, tzn. v polovině prosince 2018.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypsáním grantů obce Lety pro uspořádání kulturních,
společenských, vzdělávacích a sportovních akcí na rok 2019 ve výši 300.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 20/4/2018 bylo schváleno.

 Jednorázové navýšení příspěvku na provoz MŠ
Předsedající informovala přítomné o žádosti ředitelky Mateřské školky Lety o jednorázové
navýšení příspěvku na provoz MŠ ve výši 39.250,-Kč k proplacení faktury za opravu obkladů
v koupelnách a kuchyni.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje jednorázové navýšením příspěvku na provoz MŠ ve výši
39.250,-Kč .
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 21/4/2018 bylo schváleno.

 Smlouva o sdružení zadavatelů
Předsedající informovala zastupitele o návrhu uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů za
účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby
s názvem ,,Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“. Smluvními stranami jsou obce
Regionu Dolní Berounka. Jejich celkový počet bude znám po projednání tohoto bodu
jednotlivými zastupitelstvy obcí do 30. 9. 2018.
Společný postup obcí je výhodný pro realizování úspor v rozsahu stejně, jako když společně
soutěžíme dodávku energií. Vycházíme ze zkušenosti s výběrovým řízením pro svoz a
likvidaci komunálního odpadu, které proběhlo v roce 2016 pro obce Řevnice, Lety a Hlásnou
Třebaň.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů, která se
uzavírá za účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem ,,Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“. Smluvními stranami jsou
obce Regionu Dolní Berounka.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 22/4/2018 bylo schváleno.

 Navýšení členských příspěvků pro RDB
Předsedající informovala zastupitele o Setkání starostů, které se konala minulý týden 6. září
2018. Starostové Regionu se dohodli, že je nutné zvýšení členských příspěvků na občana a
rok o 5,- Kč, a to z důvodu nedostatku financí pro realizaci společných projektů.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje navýšení členských příspěvků na jednoho občana za rok
na 16,- Kč pro Region Dolní Berounka.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 23/4/2018 bylo schváleno.

 Smlouva o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce pro účel budoucí autobusové zastávky na silnici II/115
Předsedající informovala zastupitele o uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Lety a
Středočeským krajem, který je vlastníkem pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 18.590 m² v k.
ú. Lety u Dobřichovic. Účelem výpůjčky je část pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 228 m²
v souvislosti s realizací stavby autobusové zastávky při silnici II/115 v rámci akce
,, Autobusové zastávky na silnici II/115“
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Lety a
Středočeským krajem, který je vlastníkem pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 18.590 m² v k.
ú. Lety u Dobřichovic. Účelem výpůjčky je část pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 228 m²
v souvislosti s realizací stavby autobusové zastávky při silnici II/115 v rámci akce
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,, Autobusové zastávky na silnici II/115“.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 24/4/2018 bylo schváleno.

 Výběrové řízení na provedení zadávací dokumentace nové MŠ jako pasivní
stavby
Předsedající sdělila přítomným, že projekt stavby MŠ byl obodován maximálním počtem
bodů, nicméně z důvodu nízké alokace finančních prostředků byl zařazen na IROPu do
náhradních projektů.
Z této dotace by se mohlo hradit 90% z uznatelných nákladů z vlastní stavby. Možnosti
financování bychom mohli posílit, pokud by stavba splňovala pasivní standard. Pak by ze
Státního fondu životního prostředí šlo hradit:
- Střecha, okna, zateplení, a to výše 50%
- Rekuperace, a to do výše 70%
Stavba ZŠ by se mohla řešit z dotací:
- Ministerstva školství
- IROP
- Ministerstvo financí – zde se preferují svazkové školy
Naše obec má výhodnou polohu právě pro získání dotace na stavbu školských zařízení. Je
možný tento postup v získání dotace:
1. projekt předělat na pasivní – požádat o dotace na pasivitu
2. požádat o dotace na stavbu
Další důležitou informací je, že po roce 2023 všechny nové veřejné budovy budou muset být
v pasivu.
Předsedající požádala o vyjádření zastupitelů k zahájení výběrového řízení na provedení
zadávací dokumentace nové MŠ jako pasivní stavby.
Místostarosta pan Bolart se vyjádřil, že by zastupitelstvo tuto otázku mělo přenechat
budoucímu zastupitelstvu. Nové zastupitelstvo by se mělo rozhodnout, jak v tomto projektu
bude jednat dále.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje vypsání výběrového řízení na provedení zadávací
dokumentace nové MŠ jako pasivní stavby.
Výsledek hlasování:

PRO

3

PROTI

2

ZDRŽEL SE

1
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Usnesení číslo 25/4/2018 nebylo schváleno.

 Podání žádosti o dotaci na propojení vodovodního řadu mezi městem
Dobřichovice a obcí Lety
Předsedající požádala členy zastupitelstva o vyjádření názoru k podání žádosti na
Ministerstvo zemědělství pro financování projektu propojení vodovodního řadu mezi
městem Dobřichovice a obcí Lety. Projektová dokumentace je připravena a je požádáno o
stavební povolení.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství pro
financování projektu ,,Propojení vodovodního řadu mezi městem Dobřichovice a obcí Lety“.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 26/4/2018 nebylo schváleno.

 Novostavba obytného souboru ul. Pražská Lety
Předsedající informovala zastupitele o dopise, který poslal investor ohledně postupu
v přípravě projektu Novostavba obytného souboru ul. Pražská Lety. V dopise sděluje výstupy
z jednání s bankou o financování a zároveň s realitní kanceláří, která bude zajišťovat
zákaznický servis, inzerci, klientské smlouvy, prodeje a klientské změny. Závěrem tohoto
dopisu investor sděluje, že nemůže splnit požadavky obce na počet 13 bytových jednotek
v komplexu bytů. Tento dopis byl zaslán emailem všem členům zastupitelstva. Zároveň
předsedající upozornila na Oznámení o zahájení stavebního řízení na tuto stavbu, které obci
předal Stavební úřad Řevnice. K tomuto řízení někteří účastníci uplatnili své námitky a tak
bude 9. října 2018 vyvoláno ústní jednání. Obec byla vyzvána k účasti, a tím by znovu
zopakovala požadavek na počet bytových jednotek (13 z původních 18, požadavek 25
parkovacích míst apod.), který investorovi písemně sdělila 16. 10. 2018.
Zastupitel Ing. L. Slavík se vyjádřil, že trvá na na splnění počtu bytových jednotek a navrhl
snížení masy objektu. K tomuto názoru se přiklonili i ostatní členové zastupitelstva.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I. nesouhlas se změnou v počtu bytových jednotek v projektu Novostavba obytného
souboru ul. Pražská Lety a
II. schvaluje pověření paní starostky v jednání, které povede k dodržení požadavků obce ze
dne 16.10.2017 uplatněnému v územním řízení.
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 27/4/2018 bylo schváleno.

 Informace k připravované úpravě provozu linky 448
Předsedající informovala přítomné o dopise ze společnosti ROPID k problematice
připravovaného posílení provozu autobusové linky 448. Tato informace byla zastupitelům
zaslána e-mailem. Původní termín byl posunut z počátku září, ale z důvodu nedostatku řidičů
dojde ke změnám až v prosinci 2018.
Zastupitelé tuto informaci berou na vědomí.

17. Diskuze






První do diskuze se přihlásil pan XY. Ten vysvětlil problém na komunikaci Prostřední, kde
vlastní pozemek a je zde omezen průjezd pevnou překážkou. Upozornil, že obci věnoval
pozemek, na kterém je panelová cesta – ul. Příčná. Paní starostka zrekapitulovala, jak
obec postupovala a postupuje v tomto případě. Zdůraznila, že by bylo vhodné pro obec,
aby tato komunikace v ulice Prostřední byla průjezdná nejen pro občany Letů, ale i pro
složky záchranného systému. Pan XY požádal o sepsání této rekapitulace, aby on sám
mohl vyvinout iniciativu v této věci. Do diskuze se zapojil místostarosta Bolart, který
sdělil, že i tak v těch místech je komunikace úzká a bylo nutné ke komunikaci připojit i
část obecních pozemků. Dále hovořil o projektu společnosti GP Plus, která v této lokalitě
má projekt na výstavbu rodinných domů a o velmi vhodném umístění komunikací.
Dále si vzala slovo paní XY, která bydlí v ulici Slunečná. Osvětlila všem přítomným špatný
stav této ulice. I když obec několikrát do roka zasypává výmoly na této komunikace,
nestačí to. Místostarosta Bolart navrhl, zda by nebylo vhodnější v této ulici postupovat
tak, že se zde jednotlivé objekty napojí na vodovod a pak se udělá kvalitní povrch. Paní XY
se tato myšlenka líbila a sdělila, že by obec mohla počítat i s pomocí od občanů. Paní
starostka ještě upozornila, že je potřeba zde dořešit vlastnictví některých pozemků. Paní
XY dále sdělila, že i dá připomínku k novému územnímu plánu. Pan místostarosta Bolart si
myslí, že je potřeba hlavně vyvíjet tlak na obec.
Dále se zapojil do diskuze pan J. Cmíral (dal ústní souhlas s uvedením svého jména
v zápise). Ten otevřel otázku nové MŠ a ZŠ v Letech. První otázka byla, zda obec má
dotaci na MŠ. Paní starostka sdělila, že v současnosti nemá. Žádost je podaná na IROPu,
má plný počet bodů, ale je zde převis poptávky nad výší alokací. V současné době jsme
s projektem pod čarou a čekáme, zda někdo neodstoupí, pak bychom mohli prostředky
získat. U ZŠ byla žádost také podána, ale zde jsme dotaci nedostali. Pan Cmíral zde hovořil
v souvislosti se ZŠ o demografické studii a naplněnosti okolních škol. Dalším dotazem pan
Cmíral směřoval k financování tohoto projektu, sdělil obavu, zda obec toto ,,utáhne“?
Paní starostka sdělila, že se na všem pracuje a některé studie jsou součástí žádostí na
dotaci.
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Na závěr si vzala slovo paní XY, která poděkovala všem zastupitelům za práci, kterou
vykonávali ve volebním období. K tomuto poděkování se přidala i paní starostka, která
zhodnotila spolupráci a poděkovala zastupitelstvu.

18. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 21,35 hodin.

Ing. Barbora Tesařová
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé: Jaroslav Bolart

Ing. Lukáš Slavík
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 12. 6. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení číslo 1/4/2018 ověřovatele zápisu Jaroslava Bolarta a Ing. Lukáše Slavíka,
zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Usnesení číslo 2/4/2018 zápis z minulého veřejného zasedání.
Usnesení číslo 3/4/2018 program veřejného zasedání konaného 12. 9. 2018 v předloženém
Znění bez bodu 15.
Usnesení číslo 4/4/2018 rozpočtové opatření č. 4 /2018 v předloženém rozsahu.
Usnesení číslo 5/4/2018 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodou o umístění Zařízení distribuční soustavy dle projektu IV- 12-6022886/VB/01 Lety,
Karlická č.p.451 -kNN, jehož délka nepřesáhne 5 bm.Budoucí oprávněná – společnost ČEZ,
a.s. zastoupena na základě plné moci společností Elektromontáže s.r.o. je investorem stavby
zařízení distribuční soustavy, která se bude nacházet na pozemcích obce Lety p. č.
1363/5,1363/2, 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 1.000,- Kč a dále 500,- Kč za každý den prací omezující užívání těchto
pozemku.
Usnesení číslo 6/4/2018 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na stavbu
č. IE-12-6007602/1,, LETY – ul. Pražská, Karlická obnova NN“ mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, kterou zastupuje na základě plné moci společnost Elektromontáže s.r.o. Obec Lety
je výlučným vlastníkem pozemku par. 246, 251, 255/2, 257/2, 260/2, 268/2, 269/5 v k.ú. Lety
u Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož
obsahem je umístit, provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah
věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1391 – 180050/2018 z 15.5.2018 pod
č.j. 1279/2018. Jednorázová náhrada činí 52.800,-Kč.
Usnesení číslo 7/4/2018 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4035/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Obec Lety je výlučným vlastníkem pozemku par. 1249/178 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném
na LV 10001. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit,
provozovat, opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je
vymezen v geometrickém plánu č. 1218 – 148/2014 z 28.7.2014 pod č.j. 305/2014.
Jednorázová náhrada činí 10.000,-Kč.
Usnesení číslo 8/4/2018 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu č. IO-12-6000310,VBO/4036/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s. Obec Lety je
výlučným vlastníkem pozemku par. 269/7 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném na LV 10001.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit, provozovat,
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opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je vymezen
v geometrickém plánu č. 1219 – 149/2014 z 28.7.2014 pod č.j. 306/2014. Jednorázová
náhrada činí 5.000,-Kč.
Usnesení číslo 9/4/2018 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu č. IO-12-6000310, VBO/4037/2018 mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
která je na základě plné moci zastupována společností AZ Elektrostav, a.s. Obec Lety je
výlučným vlastníkem pozemku par. 1247/70 v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném na LV 10001.
Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene, jehož obsahem je umístit, provozovat,
opravovat a udržovat Zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je vymezen
v geometrickém plánu č. 1379 – 13/2018 z 3.5.2018 pod č.j. 164/2018. Jednorázová náhrada
činí 2.000,-Kč.
Usnesení číslo 10/4/2018 Smlouvu o příspěvek na rozvoj infrastruktury – kanalizační
přípojka, která se uzavírá mezi obcí Lety a panem Milošem Hrdličkou. Předmětem smlouvy je
vybudování kanalizační přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Příspěvek je stanoven ve výši
10.000,- Kč.
Usnesení číslo 11/4/2018 Smlouvu o příspěvek na rozvoj infrastruktury – vodovodní přípojka,
která se uzavírá mezi obcí Lety a panem Milošem Hrdličkou. Předmětem smlouvy je
vybudování vodovodní přípojky pro rekreační objekt č.e. 385. Příspěvek je stanoven ve výši
10.000,- Kč.
Usnesení číslo 12/4/2018 Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví, která se uzavírá mezi
obcí Lety a paní Petrou Pospíšilovou. Předmětem smlouvy je převod vodovodní a kanalizační
infrastruktury na pozemku parc. č. 1065/4 v k. ú. Lety u Dobřichovic pro připojení rekreačních
chat č. e. 564 a č. e. 495. Tato část infrastruktury bude převedena do vlastnictví obce
bezúplatně.
Usnesení číslo 13/4/2018 uzavření Smlouvy o koupi nemovité věci. Tato smlouva se uzavírá
mezi obcí Lety a paní Janou Bedlovou, která je vlastníkem ½ pozemku parc. č. 1055 o celkové
výměře 80m² v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsané na LV č.512. Kupní cena byla stanovena dle
znaleckého posudku č. 3108-01/16 ze dne 19. 1. 2016, který zpracoval Vladimír Kubenka za
celkovou cenu 17.410,-Kč. Kupní cena ½ pozemku parc. č. 1055 činí 8.705,-Kč.
Usnesení číslo 14/4/2018 uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Lety a společností Barum
Centrum Král, s.r.o. Předmětem smlouvy je částka 17.242,- Kč, kterou společnost Barum
Centrum Král daruje obci Lety. Tato částka bude použita k úhradě vybudování zpevněné části
chodníku, na pozemku parc. č. 510 v k.ú. Lety u Dobřichovic. Částka činí přesně ½ nákladů
prokazatelně použitých pro výstavbu zpevněné části chodníku.
Usnesení číslo 15/4/2018 záměr pronájmu částí pozemků parc.č.47/12 o celkové výměře
151m², parc.č.47/13 o celkové výměře 309m² a parc.č.1369/16 o celkové výměře 348m².
Části pozemků k pronájmu jsou zaměřené dle geometrického plánu č.1374-9/2019, který je
přílohou č.2 tohoto zápisu. Od těchto pozemků bude ještě zaměřena komunikace, která na
nich probíhá a pozemkově oddělena v katastru nemovitostí.
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Usnesení číslo 16/4/2018 záměr pachtu pro zemědělský pozemek parc. č. 1289/12 o výměře
5 924m² k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné výroby na 1 rok, tedy od 1.10.
2018 do 30. 9. 2019.
Usnesení číslo 17/4/2018 uzavření Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht mezi obcí Lety a
ZD Mořina. Předmětem pachtu je zemědělský pozemek parc. č. 1289/12 o výměře 5 924m²
v k.ú. Lety u Dobřichovic k provozování zemědělské výroby resp. rostlinné výroby. Pachtovné
za užívání a požívání předmětu zemědělského pachtu je sjednáno ve výši 1.777,- ročně.
Smlouva je přílohou č. 4 toho zápisu.
Usnesení číslo 18/4/2018 uzavření Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě mezi obcí Lety a
společností Vesta Auto Corso ze dne 21.6.2018, který mění termín dodání objednaného
dopravního automobilu Ford Transit v úpravě DA-L1Z do 15. prosince 2018.
Usnesení číslo 19/4/2018 zadání pro výběrové řízení pasportizace společné části vodovodu
pro obce Lety a Karlík.
Usnesení číslo 20/4/2018 vypsáním grantů obce Lety pro uspořádání kulturních,
společenských, vzdělávacích a sportovních akcí na rok 2019 ve výši 300.000,-Kč.
Usnesení číslo 21/4/2018 jednorázové navýšením příspěvku na provoz MŠ ve výši 39.250,-Kč.
Usnesení číslo 22/4/2018 uzavření Smlouvy o sdružení zadavatelů, která se uzavírá za
účelem společného postupu směřujícího k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby
s názvem ,,Svoz odpadů obcí Regionu Dolní Berounka“. Smluvními stranami jsou obce
Regionu Dolní Berounka.
Usnesení číslo 23/4/2018 navýšení členský příspěvků na jednoho občana za rok na 16,- Kč
pro Region Dolní Berounka
Usnesení číslo 24/4/2018 uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi obcí Lety a Středočeským
krajem, který je vlastníkem pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 18.590 m² v k. ú. Lety u
Dobřichovic. Účelem výpůjčky je část pozemku parc. č. 1366/1 o výměře 228 m² v souvislosti
s realizací stavby autobusové zastávky při silnici II/115 v rámci akce
,, Autobusové zastávky na silnici II/115“
Usnesení číslo 26/4/2018 podání žádosti na Ministerstvo zemědělství pro financování
projektu ,,Propojení vodovodního řadu mezi městem Dobřichovice a obcí Lety“.
Usnesení číslo 27/4/2018 I. nesouhlas se změnou v počtu bytových jednotek v projektu
Novostavba obytného souboru ul. Pražská Lety
II. schvaluje pověření paní starostky v jednání, které
povedek dodržení požadavků obce ze dne 16.10.2017 uplatněnému v územním řízení.
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Zastupitelstvo obce Lety neschvaluje:
Usnesení číslo 25/4/2018 vypsání výběrového řízení na provedení zadávací dokumentace
nové MŠ jako pasivní stavby.

Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:


informace k připravované úpravě provozu linky 448.

Ing. Barbora Tesařová
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé: Jaroslav Bolart

Ing. Lukáš Slavík

21

