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

1/2018
28. 2. 2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
Ing. Pavel Schier, Jan Kuna
0
0
Ing. Iva Kuklová, 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 prvním letošním zasedání. Dále
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a schůze je tedy
usnášeníschopná.
Navrhla jmenovat ověřovatele dnešního zápisu Ing. Ivu Kuklovou 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 ověřovatele zápisu Ing. Ivu Kuklovou a Ing. Lukáše
Slavíka, zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/1/2018 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:

1

Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zápis z minulého veřejného zasedání.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/1/2018 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 28. 2. 2018 jsou tyto body k projednání:

Bod
programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název materiálu

Předkládá

Zahájení
Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o právu stavby
Rozpočtové opatření č.1/2018
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2017
Odpadové hospodářství
Různé
Diskuze
Závěr

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

Přítomní byli vyzváni k přednesení jiných návrhů, připomínek a námitek k předloženému
návrhu programu.
Místostarosta Jaroslav Bolart požádal o doplnění programu v č. 8 Různé o další dva body:
1. Rozdělení pozemku par. č. 1194 a 1195
2. Odkup pozemku par. č. 28
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program veřejného zasedání konaného 28. 2. 2018
v doplněném znění.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

2

Usnesení číslo 3/1/2018 bylo schváleno.

2) Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
 Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Jedná se o vybudování vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 973/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 435. Příspěvek je stanoven
ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu 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 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá 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. Příspěvek je stanoven
ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu 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. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY. Jedná se o vybudování vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 3451/2 v k. ú. Řevnice, zapsaný na LV 2307, která povede přes pozemek
parc. č. 1682 v k. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 3451/2 v kat.ú. Řevnice,
zapsaný na LV 2307. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY a panem XY. Jedná se o vybudování vodovodní
přípojky k pozemku parc. č. 1667 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 138. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY a panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1667 v kat.
ú. Lety u Dobřichovic zapsaný na LV 138. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY a panem XY. Jedná se o vybudování kanalizační
přípojky k pozemku parc. č. 1667 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 138. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY a panem XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1667 v k. ú.
Lety u Dobřichovic zapsaný na LV 138. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
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Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/1/2018 bylo schváleno.

3) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV – 12 – 6021119/VB/2 Lety – č.p. 457 - kNN

Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene a smlouvou o
právu provést stavbu č. . IV – 12 – 6021119/VB/2 Lety – č.p. 457 - kNN, která je uzavírána
mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou Ing. Jiřím Duspivou.
Obec Lety je vlastníkem pozemku p. č. 216/1, 1362/3, 1363/2, 1362/1, 246, 251, 1357/1 v k.
ú. Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10001.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným
břemenem činí kabelové vedení v celkové délce 303 bm, celkem 242m² a protlak přes
komunikaci v ul. Karlická. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve
výši 63.600,-Kč. V ceně je započtena dle článku 3 bodu 2a) Zásad částka 3000 Kč za překop
komunikace a dle článku 3 bodu 2c) Zásad částka 200 Kč za běžný metr. K této ceně bude
připočtena dle článku 3 bodu 2e) Zásad částka 500 Kč za každý den prováděných prací.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV – 12 – 6021119/VB/2 Lety – č. p. 457 - kNN, která je uzavírána mezi
Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou Ing. Jiřím Duspivou. Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy na pozemku ve vlastnictví Obce Lety p. č. 216/1, 1362/3, 1363/2,
1362/1, 246, 251, 1357/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Praha-západ. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 63.600,- Kč. K této ceně bude
připočtena dle článku 3 bodu 2e) Zásad částka 500 Kč za každý den prováděných prací dle
skutečného provedení.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

5

Usnesení číslo 9/1/2018 bylo schváleno.


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV – 12 – 6022141/VB/P001
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene a smlouvou o
právu provést stavbu č. . IV – 12 – 6021119/VB/2 Lety – č.p. 457 - kNN, která je uzavírána
mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou společností ES PROJEKT s.r.o.
Obec Lety je vlastníkem pozemku p. č. 269/6, 270, 276/3 v k. ú. Lety u Dobřichovic, okres
Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10001.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy. Předpokládaný rozsah omezení dotčených nemovitostí věcným
břemenem činí kabelové vedení v celkové délce 33 bm. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 6.600,-Kč. K této ceně bude připočtena dle článku 3
bodu 2e) Zásad částka 500 Kč za každý den prováděných prací.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV – 12 – 6022141/VB/P001, která je uzavírána mezi Obcí Lety a
společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou společností ES PROJEKT s.r.o. Předmětem
smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy na pozemku p. č. 269/6, 270, 276/3 ve vlastnictví Obce Lety p. č. v k. ú.
Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj na LV 10001, Katastrální pracoviště Prahazápad. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 6.600,- Kč. K této ceně bude připočtena
dle článku 3 bodu 2e) Zásad částka 500 Kč za každý den prováděných prací.
Výsledek hlasování:
PRO
5
PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 10/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti stezky, cesty a inženýrských sítí
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o smlouvě budoucí zřízení služebnosti stezky,
cesty a inženýrských sítí. Smlouva se uzavírá mezi panem XY a obcí Lety. Pan Eliášek je
vlastníkem pozemku p. č. 1289/1 o výměře 11.396 m², druh pozemku: orná půda, v k. ú. Lety
u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 154. Obec Lety je
vlastníkem pozemku p. č. 1289/12 o výměře 5.924 m², druh pozemku: orná půda, v k. ú. Lety
u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10001.
Předmětem smlouvy je uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti stezky, cesty a
inženýrských sítí na části budoucího služebného pozemku dle přílohy č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy. Na této části pozemku bude postaven připojovací pruh pro sjezd
z II/116 a příjezdová komunikace ke školnímu areálu a inženýrské sítě dle přílohy č. 2, která

6

je nedílnou součástí této smlouvy. Přesný rozsah služebnosti bude zakreslen do
geometrického plánu, jenž bude nedílnou součástí smlouvy. GP bude hradit obec Lety.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky,
cesty a inženýrských sítí mezi Obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je závazek
smluvních stran uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení služebnosti stezky, cesty a
inženýrských sítí k pozemku par. č. 1289/1 o výměře 11.396 m², druh pozemku: orná půda
a zapsaném na LV č. 154 pro k. ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, kde je vlastník pan Michael
Eliášek, a to nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ke
stavbě chodníku a inženýrských sítí k pozemku par. č. 1289/12 o výměře 5.924 m², druh
pozemku: orná půda, zapsaném na LV č. 10001 pro k. ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, kde
je vlastník obec Lety.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/1/2018 bylo schváleno.


Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 12 – 6020567 Lety – p.č.483/1
- kNN
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV
– 12 – 6020567 Lety – p.č.483/1 - kNN, která je uzavírána mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a. s. zastoupenou společností Elektromont Matějka, a.s. zastoupenou společností
Meritum Kladno – Projekce, s.r.o.
Obec Lety je vlastníkem pozemku p. č. 290/1 a 290/3 v k. ú. Lety u Dobřichovic, okres Prahazápad, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Praha-západ na LV 10001.
Předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. PGP- 3309/2017210. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 3.000,-Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12 –
60221410567 Lety – p.č .483/1 - kNN, která je uzavírána mezi Obcí Lety a společností ČEZ
Distribuce, a. s. zastoupenou společností Elektromont Matějka, a.s. zastoupenou
společností Meritum Kladno – Projekce, s.r.o. Předmětem smlouvy je právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene
je vymezen v geometrickém plánu č. PGP- 3309/2017-210. Jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene se sjednává ve výši 3.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 12/1/2018 bylo schváleno.

4) Smlouva o zřízení práva stavby
Předsedající seznámila přítomné se Smlouvou o zřízení práva stavby mezi Obcí Lety, jako
vlastníkem pozemků a FK Lety, z.s., jako stavebníkem. Obec Lety má ve svém výlučném
vlastnictví pozemky parc. č. 43/1, 38/2, 39, 43/3, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo
10001 pro katastrální území a obec Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, u Katastrálního
úřadu pro Prahu západ. Obec Lety tedy touto smlouvou zřizuje k tíži těchto pozemků
v celém jejich rozsahu, a ve prospěch Stavebníka, tedy FK Lety právo stavby. Účelem práva
stavby je na zatížených pozemcích zřídit stavbu veřejně přístupného sportovního zázemí FK
Lety a to v rozsahu a dle podmínek stanovených v rozhodnutích vydaných stavebním
úřadem. Zbývající část pozemku bude sloužit jako zeleň, přístupové cesty, případně bude
použita k vyšší retenci dešťových vod a bude využita v souladu s rozhodnutím stavebního
úřadu. Právo stavby dle této smlouvy je zřizováno jako bezúplatné. Nedílnou součástí této
smlouvy je příloha č. 1 Koordinační situace PD a příloha č. 2 Situace pro vynětí ze ZPF.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Obcí Lety, jako
vlastníkem pozemků parc. č. 43/1, 38/2, 39, 43/3, které jsou zapsány na listu vlastnictví
číslo 10001 pro katastrální území a obec Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ,
u Katastrálního úřadu pro Prahu západ a FK Lety, z.s., jako stavebníkem. Obec Lety touto
smlouvou zřizuje k tíži těchto pozemků v celém jejich rozsahu a ve prospěch FK Lety, z.s.
právo stavby. Účelem práva stavby je na zatížených pozemcích zřídit stavbu veřejně
přístupného sportovního zázemí FK Lety a to v rozsahu a dle podmínek stanovených
v rozhodnutích vydaných stavebním úřadem. Právo stavby dle této smlouvy je zřizováno
jako bezúplatné.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 13/1/2018 bylo schváleno.

5) Rozpočtové opatření č. 1/2018
Předsedající předala slovo předsedkyni finančního výboru obce Lety Ing. Ivě Kuklové.
Ing. Iva Kuklová informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 1/2018. Týká se pouze
navýšení položky Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na státní správu a mateřskou
školu. Navýšení této položky oproti předpokládané hodnotě je o 21 500 Kč.
Rozpočtové opatření č.1/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ing. Kuklová dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018 v předloženém rozsahu.
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Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/1/2018 bylo schváleno.

6) Hospodářský výsledek MŠ
Ing. Kuklová informovala přítomné o zprávě o hospodářském výsledku MŠ za rok 2017, který
činí 829,51 Kč, kterou zaslala na vědomí zastupitelstvu obce Lety ředitelka MŠ Lety. Zároveň
žádá o souhlas k převedení této částky do rezervního fondu školy.
Ing. Kuklová dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Lety za 2017 ve
výši 829,51 Kč do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 15/1/2018 bylo schváleno.

7) Odpadové hospodářství


navýšení nákladů za odpadové hospodářství

Předsedající informovala zastupitele o dopisu, který obec dostala k projednání
zastupitelstvem od České asociace odpadového hospodářství. Po emailové diskusi a dalším
ověřování se starosty Dolní Berounky a informací z odborných článků, jsme došli k závěru, že
nám zaslaný dopis je účelový – jde o obhajobu partikulárních zájmů provozovatelů skládek.
Navíc Region Dolní Berounka připravuje společný postup k řešení odpadového hospodářství
tak, aby se co nejvíce snížili náklady na odpady.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis České asociace odpadového hospodářství ze dne 16. 1.
2018 o chystaném zvýšení poplatků za skládkování a informaci starostky obce o společném
postupu svazku obcí Region Dolní Berounka ve vztahu k budoucímu řešení svozu a
zpracování odpadu.
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Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 16/1/2018 bylo schváleno.


likvidace olejů

Předsedající informovala zastupitele, že na základě poptávky občanů obec Lety oslovila
firmy, které by nám mohly poskytnout kontejnery na svoz olejů z kuchyní. Zastupitelům byly
informace zaslány emailem. Firma Černohlávek Církvice poskytuje tyto služby a zaslala
smlouvu, kdy předmětem smlouvy je závazek poskytovatele v rozsahu a za podmínek
dohodnutých touto smlouvou poskytovat pro objednatele obec Lety následující služby
(činnosti):
a) bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 l od obyvatel;
b) zajištění nakládky, odstraňování, likvidace, dostatečné frekvence odvozu a manipulace s
odloženým odpadem tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu mimo nádobu, a to vše
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisu a
ostatními obecně závaznými právními předpisy;
c) udržování čistoty v okolí jednoho metru všemi směry kolem nádoby.
d) Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně v požadovaných
lhůtách, a to 1x za měsíc, vždy nejpozději k poslednímu dni v příslušném měsíci.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb mezi obcí Lety jako
objednavatelem a Liborem Černohlávkem jako poskytovatelem služby. Předmětem
smlouvy je bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240l pro sběr odpadu 20 01 25
jedlý olej a tuk od obyvatel.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/1/2018 bylo schváleno.

8) Různé


Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní
Předsedající informovala zastupitelé o nutnosti uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na
dodávku plynu pro Novou MŠ a ZŠ. Tato smlouva je potřebná k doplnění projektové
dokumentace a k vydání stanoviska provozovatele plynu k projektu. Smlouva je uzavíraná
mezi obcí Lety a společností GasNet s.r.o. zastoupenou společností GridServices s.r.o.
Předmětem smlouvy je závazek uzavření budoucí smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
pro stavbu MŠ a ZŠ na pozemku parc.č.1289/12. Dále se vymezuje obsah spolupráce,
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vzájemných práv a povinností smluvních stran v období přípravy a realizace plynárenského
zařízení a při jeho předání do nájmu provozovatele distribuční soustavy. Smlouva o nájmu
byla zvolena z hlediska zrychlení příprav. Bylo předjednáno uzavření kupní smlouvy, která je
spojena s vyřízením věcných břemen před jejím podepsáním. Toto řešení je podmíněno
provedením propočtů výhodnosti odkoupení plynárenského zařízení.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Lety a společností
GasNet s.r.o. zastoupenou společností GridServices s.r.o. Předmětem smlouvy je závazek
uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení pro stavbu MŠ a ZŠ na pozemku parc.
č.1289/12.

Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 18/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Jedná se o vybudování kanalizační přípojky k
pozemku parc. č. 1249/141 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a panem XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1249/141 v kat.ú.
Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 19/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY. Jedná se o vybudování vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 1249/141 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
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Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1249/141 v kat.ú. Lety
u Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 20/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY. Jedná se o vybudování vodovodní přípojky k
pozemku parc. č. 1249/140 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1249/140 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 21/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a paní XY. Jedná se o vybudování kanalizační přípojky k
pozemku parc. č 1249/140 v k. ú. Lety u Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je
stanoven ve výši 10.000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1249/140 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 22/1/2018 bylo schváleno.
 Kalkulace stočného pro rok 2018 – VšeDoKaLČe
Předsedající informovala zastupitele o kalkulaci stočného pro rok 2018. Tato kalkulace se
nemění. Výše na kterou je stanovena činí 31,08 Kč za 1 m³ bez DPH.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje výši stočného pro rok 2018 v rámci lokality obcí
VšeDoKaLČe ve výši 31,08 Kč za 1 m³ bez DPH. Tato částka se nezměnila oproti loňskému
roku.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 23/1/2018 bylo schváleno.
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Předsedající informovala přítomné o žádosti o finanční příspěvek, který zaslal Domov pro
seniory CENTRUM NA VERANDĚ Beroun. Případný příspěvek bude použit na pokrytí
některých nákladů, dovybavení a zútulnění prostor pro klienty. V tomto Domově pro seniory
jsou i naši obyvatelé. Návrh na finanční příspěvek navrhuje předsedající v částce 5.000,- Kč.
Tento příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi
obcí Lety a Centrem Na Verandě Beroun, z.ú. Zastupitelé požadují předložení Výkazu
hospodaření za rok 2017 a později i za rok 2018.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje žádost o finanční příspěvek pro Domov pro seniory
CENTRUM NA VERANDĚ Beroun ve výši 5.000,- Kč, který bude poskytnut na základě
uzavření darovací smlouvy a jejíž přílohou bude Výkaz hospodaření za rok 2017 a později i
za rok 2018.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 24/1/2018 bylo schváleno.
 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“
Předsedající informovala o žádosti spolku Lungta o vyvěšení tibetské vlajky na budově
obecního úřadu Lety. Akce se bude konat dne 10. března 2018 a připomínat se bude 59.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
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Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje vyvěšení Tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne
10. března 2018, jako připomenutí 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Výsledek hlasování:

PRO

3

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2

Usnesení číslo 25/1/2018 nebylo schváleno.
(pozn. §87 Zákona o obcích č.128/2000Sb. aby usnesení bylo schváleno, musí se PRO vyjádřit
nadpoloviční většina VŠECH zastupitelů, tedy v našem případě alespoň 4).


Informace ohledně vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby dle projektu
,,Bezpečnost chodců v Letech II“
Předsedající informovala přítomné o vypsání nového výběrového řízení na projekt
,, Bezpečnost chodců v Letech“. Projektová dokumentace včetně rozpočtu akce i text výzvy a
celé zadávací dokumentace byly zkontrolovány pracovníky IROP. A v současnosti na profilu je
již vyhlášená soutěž na dodavatele stavby chodníků. K otevírání obálek dojde 15. 3. 2018
v 10 hod.
V prvním kole výběrového řízení bylo shledáno pracovníky kontroly IROP pochybení ze strany
rozpočtáře, a proto bylo rozhodnuto o zrušení soutěže.
Zastupitelé berou na vědomí informace o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby
dle projektu Bezpečnost chodců v Letech“ .
 Informace k projektu výstavby ,, Nové mateřské školy a základní školy v Letech“
Předsedající informovala přítomné o kontrole podkladů pro získání dotace z IROPu na stavbu
MŠ. Podklady jsou po věcné a formální stránce v pořádku. Nutné pouze doložit územní a
stavební povolení s nabytím právní moci, aby byl vydán právní akt o poskytnutí dotace.
Termín k doložení je 28.6.2018.
Zastupitelé berou na vědomí informace k projektu výstavby ,, Nové mateřské školy a
základní školy v Letech“.


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 1284/1 o velikosti 200,4m². Pozemek bude
dotčený stavbou výjezdu, částí parkovacích stání a nezpevněné plochy (výškově upravená a
ozeleněná). Tato smlouva bude uzavřena bezúplatně.
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Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety souhlasí se stavbou dle projektu „Veřejná infrastruktura pro
novou mateřskou a základní školu v Letech“ zpracovaného ing. arch. Ondřejem Tučkem a
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 1284/1 o velikosti 200,4 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

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 26/1/2018 bylo schváleno.
 Smlouva o zřízení práva stavby
Předsedající informovala o smlouvě o zřízení práva stavby, a to pro výstavbu vodovodu a
kanalizace v ulici Na Výsluní. V prezentaci byly představeny situační nákresy, které budou
nedílnou součástí smlouvy. Smlouva se uzavírá mezi obcí Lety a panem XY, bytem Veletržní
235/21 170 00 Praha 7, zastupujícím na základě plné moci investory akce – vlastníky
nemovitostí, kteří v současné době nejsou připojeni na vodovod ani kanalizaci obce Lety.
Celkem se bude jednat o připojení 15 nemovitostí. Řad povede po pozemcích obce, dále pak
přípojky povedou po soukromých pozemcích k jednotlivým nemovitostem, chaty nad
Berounkou budou připojeny přímo z řadu přípojkami. Vodovod a kanalizace budou umístěny
na pozemcích p. č. 752/1 a 718/1, délka je 221 m každého z nich. Napojení na stávající řady
je na p.č.786/1 (ulice K Lesíku).
Na projektové dokumentaci se pracuje. Zastupitelé požadují zařadit podmínku souhlasného
stanoviska obce k projektové dokumentaci před projednáváním na stavebním úřadu. Souhlas
s připojením by měla projednat Rada města Dobřichovice, provozovatel infrastruktury.
Společnost Aquaconsult s.r.o. s tím takto souhlasí. Vodovodní a kanalizační řad bude po
kolaudaci převeden bezúplatně na obec Lety.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodu a
kanalizace mezi obcí Lety a panem XY (zastupujícím na základě plné moci investory) na
pozemcích v majetku obce Lety p.č. 752/1, 718/1 a 786/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic,
v celkové délce 221 m vodovodního a 221 m kanalizačního řadu. Napojení na stávající řady
je projektováno na pozemku p. č. 786/1 (ulice K Lesíku). Celkem se bude jednat o připojení
15 nemovitostí. Obec Lety touto smlouvou zřizuje k tíži těchto pozemků v celém jejich
rozsahu a ve prospěch pana XY. Účelem práva stavby je na zatížených pozemcích zřídit
stavbu vodovodu a kanalizace. Obec Lety si vyhrazuje právo kontroly PD před
projednáváním na stavebním úřadu. Právo stavby dle této smlouvy je zřizováno jako
bezúplatné. Po zkolaudování budou vybudované řady předány bezúplatně do majetku obce
Lety.
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Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 27/1/2018 bylo schváleno.

 Změna stanov Regionu Dolní Berounka
Předsedající seznámila přítomné se záměrem dobrovolného svazku obcí Region Dolní
Berounka, jehož je obec Lety členem, pozměnit v Čl. XV. odst. 15.4. stanov frekvenci kontrol
revizní komise z 3x za rok na min. 1x ročně. Toto striktní ustanovení se stává terčem výtky
auditu a v době, kdy svazek nemá rozjeto mnoho projektů, jsou tyto kontroly nadměrné.
Zatímco podmínkou „min. 1 kontrola ročně“ není vyloučeno uskutečnění kontrol třeba pěti
za rok. Proto je návrhem představená změna stanov, která bude provedena dodatkem č. 2 ke
stávajícím stanovám. Předsedající navrhla hlasování o tomto usnesení:
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje změnu stanov v Čl. XV. odst. 15. 4. Svazku obcí Region
Dolní Berounka v následujícím znění: „Revizní komise sleduje a kontroluje činnost a
hospodaření svazku obcí a podává zprávu všem členům. Zprávu podává nejméně 1x za rok.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 28/1/2018 bylo schváleno.
 Zápis o kontrolách provedených finančním a kontrolním výborem
Předsedové finančního a kontrolního výboru Ing. Kuklová a Ing. Slavík přečetli zápisy
z provedených kontrol, které jsou přiloženy jako příloha č. 2 a č. 3 tohoto zápisu.
Zastupitelé berou na vědomí informace podané předsedy finančního a kontrolního výboru.


Rozdělení pozemku par. č. 1194 a 1195 (chata č.e.586)

Místopředseda J. Bolart předal slovo paní XY, která je polovičním vlastníkem pozemku parc.
č. 1194 a 1195 s chatou e.č.586, která je vedena jako stavba pro rodinnou rekreaci. Paní XY
by ráda tento pozemek rozdělila a postavila by zde dvojdomek, resp. rodinný dům s dvěma
bytovými jednotkami, tak aby byl vodoměr a elektroměr pro každou bytovou jednotku.
Stavební úřad Řevnice a Stavební úřad Černošice jí toto zatím nepovolil. Pokud by začal platit
nový územní plán, nemohla by tento pozemek rozdělit na 2 části.
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Zastupitelé se shodli, že je nutné znovu rozdělení požadovat po Stavebním úřadu Řevnice,
tato otázka nepřísluší zastupitelům.


Odkup pozemku par. č. 28

Místopředseda J. Bolart přečetl návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Lety a panem XY.
Předmětem smlouvy je pozemek par. č. 28 o výměře 164 m², který je nyní ve vlastnictví
obce. Tento pozemek pan XY s rodinou užívá od roku 1937. Pan XY navrhuje odkoupit
pozemek od obec Lety za 250 Kč za 1 m², tj. celkem za 41.000,- Kč. Návrh na uzavření kupní
smlouvy je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Místopředseda J. Bolart nechal hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr uzavřít Kupní smlouvu mezi obcí Lety a panem XY.
Předmětem tohoto prodeje je pozemek p.č.28 o výměře 164 m² v obci Lety, kat.ú. Lety u
Dobřichovic, druh pozemku zahrada. Cena za tento pozemek je stanovena na 41.000,- Kč,
což je 250,-Kč/m².
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 29/1/2018 bylo schváleno.

10) Diskuze
1. Chodník na ulici ul. Dobřichovická v úseku ul. Pražská a ul. K Berounce
Paní XY požádala zastupitele o zvážení možnosti, v rámci projektu Bezpečnost chodců
v Letech, vybudovat chodník na ul. Dobřichovická v úseku mezi ul. Pražská a ul. K Berounce.
Tento úsek komunikace je velmi frekventovaný. Potkávají se zde úzké komunikaci chodci,
cyklisté, autobus i automobily.
Zastupitelé sdělili, že je to vhodná připomínka, komunikace je v tomto úseku dostatečně
široká, a proto tuto otázku zadají projektantovi, aby chodník dokreslil v rámci projektu
chodníky a autobusové zastávky pro lokalitu před obchodní zónou na Pražské ulici.

2. Obnova a doplnění vodorovného značení
Pan XY požádal zastupitele o doplnění vodorovného značení pruhu pro cyklisty na
komunikaci V Chaloupkách a na křižovatce s ulicí Požární. Tento úsek je velmi nebezpečný,
cyklisty značně využívaný. Paní starostka informovala, že v letošním roce dojde k obnovení
tohoto značení v celé obci.
Zastupitelé toto sdělení berou na vědomí.
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3. Problematika venčení psů v obci
Pan XY upozornil na neohleduplnost občanů při venčení psů. Ačkoliv obec investovala
finanční prostředky do odpadkových košů na psí exkrementy, někteří občané stále po svých
psech neuklízí. Pan XY navrhl větší osvětu, ohledně znečišťování prostředí.
Zastupitelé toto sdělení berou na vědomí.
4. Oprava komunikace Na Pěšince
Pan XY požádal zastupitele o opravu komunikace Na Pěšince. Paní starostka sdělila, že
v minulosti tato komunikace byla opravována štěrkem. Místopředseda Bolart navrhl, že
vhodnější by byl asfaltový recyklát.
Zastupitelé toto sdělení berou na vědomí.

11) Závěr
Starostka poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 21.36 hodin.

Ing. Barbora Tesařová
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé: Ing. Iva Kuklová

Ing. Lukáš Slavík
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 28. 2. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení č.1/1/2018
ověřovatele zápisu Ing. Ivu Kuklovou a Ing. Lukáše Slavíka,
zapisovatelkou dnešního zápisu Ing. Lucii Kvasničkovou.
Usnesení č. 2/1/2018

zápis z minulého veřejného zasedání

Usnesení č. 3/1/2018
v doplněném znění

program dnešního veřejného zasedání ze dne 28.2.2018

Usnesení č. 4/1/2018
Smlouvu 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 10.000,-Kč.
Usnesení č. 5/1/2018
Smlouvu 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. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 6/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety
a paní XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 3451/2 v kat.ú. Řevnice,
zapsaný na LV 2307. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 7/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a paní XY a panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1667 v kat.
ú. Lety u Dobřichovic zapsaný na LV 138. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 8/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety
a paní XY a panem XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1667 v k. ú. Lety u
Dobřichovic zapsaný na LV 138. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 9/1/2018
Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV – 12 – 6021119/VB/2 Lety – č. p. 457 - kNN, která je uzavírána mezi Obcí Lety a
společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupenou Ing. Jiřím Duspivou. Předmětem smlouvy je
zřízení a vymezení věcného břemene, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na
pozemku ve vlastnictví Obce Lety p. č. 216/1, 1362/3, 1363/2, 1362/1, 246, 251, 1357/1 v k.
ú. Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ. Jednorázová
náhrada se sjednává ve výši 63.600,- Kč. K této ceně bude připočtena dle článku 3 bodu 2e)
Zásad částka 500 Kč za každý den prováděných prací.
Usnesení č. 10/1/2018
Smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV – 12 – 6022141/VB/P001, která je uzavírána mezi Obcí Lety a společností ČEZ
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Distribuce, a. s. zastoupenou společností ES PROJEKT s.r.o. Předmětem smlouvy je zřízení a
vymezení věcného břemene, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy na
pozemku p. č. 269/6, 270, 276/3 ve vlastnictví Obce Lety p. č. v k. ú. Lety u Dobřichovic,
okres Praha-západ, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj na LV 10001, Katastrální pracoviště Praha-západ. Jednorázová náhrada se
sjednává ve výši 6.600,- Kč. K této ceně bude připočtena dle článku 3 bodu 2e) Zásad částka
500 Kč za každý den prováděných prací.
Usnesení č.11/1/2018
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stezky, cesty a
inženýrských sítí mezi Obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí zřízení služebnosti stezky, cesty a inženýrských sítí k
pozemku par. č. 1289/1 o výměře 11.396 m², druh pozemku: orná půda a zapsaném na LV č.
154 pro k. ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, kde je vlastník pan XY, a to nejpozději do jednoho
roku od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu ke stavbě chodníku a inženýrských sítí k
pozemku par. č. 1289/12 o výměře 5.924 m², druh pozemku: orná půda, zapsaném na LV č.
10001 pro k. ú. Lety u Dobřichovic, obec Lety, kde je vlastník obec Lety.
Usnesení č. 12/1/2018
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 60221410567
Lety – p.č .483/1 - kNN, která je uzavírána mezi Obcí Lety a společností ČEZ Distribuce, a. s.
zastoupenou společností Elektromont Matějka, a.s. zastoupenou společností Meritum
Kladno – Projekce, s.r.o. Předmětem smlouvy je právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém
plánu č. PGP- 3309/2017-210. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši 3.000,-Kč.
Usnesení č. 13/1/2018
Smlouvu o zřízení práva stavby mezi Obcí Lety, jako vlastníkem
pozemků parc. č. 43/1, 38/2, 39, 43/3, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001 pro
katastrální území a obec Lety u Dobřichovic, okres Praha-západ, u Katastrálního úřadu pro
Prahu západ a FK Lety, z.s., jako stavebníkem. Obec Lety touto smlouvou zřizuje k tíži
těchto pozemků v celém jejich rozsahu a ve prospěch FK Lety, z.s. právo stavby. Účelem
práva stavby je na zatížených pozemcích zřídit stavbu veřejně přístupného sportovního
zázemí FK Lety a to v rozsahu a dle podmínek stanovených v rozhodnutích.
Usnesení č. 14/1/2018

rozpočtové opatření č.1/2018 v předloženém rozsahu.

Usnesení č. 15/1/2018
převedení hospodářského výsledku MŠ Lety za 2017 ve výši
829,51 Kč do rezervního fondu školy.
Usnesení č. 17/1/2018
Smlouvu o poskytnutí služeb mezi obcí Lety jako
objednavatelem a Liborem Černohlávkem jako poskytovatelem služby. Předmětem smlouvy
je bezplatná obsluha sběrných nádob o objemu 240 l pro sběr odpadu 20 01 25 jedlý olej a
tuk od obyvatel.
Usnesení č. 18/1/2018
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Lety a společností GasNet
s.r.o. zastoupenou společností GridServices s.r.o. Předmětem smlouvy je závazek uzavření
smlouvy o nájmu plynárenského zařízení pro stavbu MŠ a ZŠ na pozemku parc. č.1289/12.
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Usnesení č. 19/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
panem XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1249/141 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 20/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
panem XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1249/141 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1219. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 21/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
paní XY k vybudování vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1249/140 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 22/1/2018
Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
paní XY k vybudování kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1249/140 v kat.ú. Lety u
Dobřichovic, zapsaný na LV 1479. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,-Kč.
Usnesení č. 23/1/2018
výši stočného pro rok 2018 v rámci lokality obcí VšeDoKaLČe ve
výši 31,08 Kč za 1 m³ bez DPH. Tato částka se nezměnila oproti loňskému roku.
Usnesení č. 24/1/2018
žádost o finanční příspěvek pro Domov pro seniory CENTRUM
NA VERANDĚ Beroun ve výši 5.000,- Kč, který bude poskytnut na základě uzavření darovací
smlouvy a požadují předložení Výkazu hospodaření za rok 2017 a později i za rok 2018.
Usnesení č. 26/1/2018
stavbu dle projektu „Veřejná infrastruktura pro novou
mateřskou a základní školu v Letech“ zpracovaného Ing. arch. Ondřejem Tučkem a schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 1284/1 o velikosti 200,4 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. 27/1/2018
uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodu a
kanalizace mezi obcí Lety a panem XY (zastupujícím na základě plné moci investory) na
pozemcích v majetku obce Lety p.č. 752/1, 718/1 a 786/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic,
v celkové délce 221 m vodovodního a 221 m kanalizačního řadu. Napojení na stávající řady je
projektováno na pozemku p. č. 786/1 (ulice K Lesíku). Celkem se bude jednat o připojení 15
nemovitostí. Obec Lety touto smlouvou zřizuje k tíži těchto pozemků v celém jejich rozsahu
a ve prospěch pana XY. Účelem práva stavby je na zatížených pozemcích zřídit stavbu
vodovodu a kanalizace. Obec Lety si vyhrazuje právo kontroly PD před projednáváním na
stavebním úřadu. Právo stavby dle této smlouvy je zřizováno jako bezúplatné. Po
zkolaudování budou vybudované řady předány bezúplatně do majetku obce Lety.
Usnesení č. 28/1/2018
změnu stanov v Čl. XV. odst. 15. 4. Svazku obcí Region Dolní
Berounka v následujícím znění: „Revizní komise sleduje a kontroluje činnost a hospodaření
svazku obcí a podává zprávu všem členům. Zprávu podává nejméně 1x za rok.
Usnesení č.29/1/2018
záměr uzavřít Kupní smlouvu mezi obcí Lety a panem XY.
Předmětem tohoto prodeje je pozemek p.č.28 o výměře 164 m² v obci Lety, kat.ú. Lety u
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Dobřichovic, druh pozemku zahrada. Cena za tento pozemek je stanovena na 41.000,- Kč,
což je 250,-Kč/m².
Zastupitelstvo obce Lety neschvaluje:
Usnesení č. 25/1/2018
vyvěšení Tibetské vlajky na budově obecního úřadu dne 10.
března 2018, jako připomenutí 59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:






Usnesení č. 16/1/2018 dopis České asociace odpadového hospodářství ze dne 16. 1.
2018 o chystaném zvýšení poplatků za skládkování a informaci starostky obce o
společném postupu svazku obcí Region Dolní Berounka ve vztahu k budoucímu řešení
svozu a zpracování odpadu.
informace o vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby dle projektu Bezpečnost
chodců v Letech“.
informace k projektu výstavby ,, Nové mateřské školy a základní školy v Letech“.
informace podané předsedy finančního a kontrolního výboru.

ostatní informace a zprávy podané starostkou a zastupiteli.

Ing. Barbora Tesařová
starostka

Zapsala:

Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé:

Ing. Iva Kuklová

Ing. Lukáš Slavík
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