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

6/2018
17.12.2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
0
0
2
Ing. Markéta Huplíková, Mgr. Petr 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 šestém letošním zasedání. Konstatovala, že jsou
přítomni všichni zastupitelé a schůze je tedy usnášeníschopná. Zastupitelé podepsali
přezenční listinu, která je součástí zápisu a je přílohou č. 1.
Navrhla jmenovat ověřovatele dnešního zápisu Ing. Markétu Huplíkovou, Mgr. Petra 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 Ing. Markéta Huplíková, Mgr. Petra
Slavíka, zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/6/2018 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.
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Předsedající dala předsedající hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zápis z minulého veřejného zasedání.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/6/2018 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 17. 12. 2018 jsou tyto body k projednání:
1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu obce pro rok 2019
3. Rozpočtové opatření č.6/2018
4. Návrh rozpočtu Mateřské školy Lety pro rok 2019
5. Smlouvy – kupní, darovací, veřejnoprávní
6. Schválení dodatku ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu
7. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
8. Granty pro rok 2019
9. Návrh rozpočtu SO Regionu Dolní Berounka pro rok 2019
10. Návrh rozpočtu SO TřeMoLe pro rok 2019
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
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 17. 12. 2018
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/6/2018 bylo schváleno.
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2. Návrh rozpočtu obce 2019
Předsedající předala slovo předsedovi finančního výboru Mgr. Petrovi Slavíkovi, který
přítomné seznámil s návrhem rozpočtu obce Lety na rok 2019. Návrh rozpočtu byl řádně
vyvěšen na úřední desce obce Lety po dobu 15 dnů. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný
s celkovými ročními příjmy v hodnotě 27 198,- tis. Kč a celkovými ročními výdaji 27 198,- tis.
Kč. Návrh rozpočtu obce Lety na rok 2019 je přílohou č.2 tohoto zápisu a je jeho nedílnou
součástí.
Předseda finančního výboru dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh rozpočtu obce Lety na rok 2019 v předloženém
paragrafovém znění. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s celkovými ročními příjmy
v hodnotě 27 198 tis. Kč a celkovými ročními výdaji 27 198 tis. Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/6/2018 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Předseda finančního výboru informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č. 6/2018.
Toto rozpočtové opatření řeší především:
na straně příjmové: se jedná o celkové navýšení o 1 900 tis Kč oproti schválenému rozpočtu
obce. Nejvíce došlo k nárůstu na dani z přidané hodnoty, a to o více než 800 tis. Kč a také na
dani z nemovitosti o více než 200 tis. Naopak se nepodařilo naplnit očekávaný výnos daně
z příjmů právnických osob a daně z příjmů ze sam. výděleč. činnosti. Na straně výdajové pak
snížení o cca 3 mil. Kč. Zde došlo k úspoře hlavně při budování kanalizace a vodovodu v ulici
V Průhonu a také tím, že zatím nebyl dodán dopravní automobil pro naše hasiče. Rozpočtové
opatření č.6/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č.3.
Předseda finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č. 6 /2018 v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 5/6/2018 bylo schváleno.

4. Návrh rozpočtu Mateřské školy Lety pro rok 2019
Předsedající seznámila přítomné s obsahem návrhu rozpočtu MŠ Lety na rok 2019. Rozpočet
je koncipován jako vyrovnaný s celkovými ročními příjmy v hodnotě 3 592,604 Kč a celkovými
ročními výdaji 3 592,604 tis. Kč. Návrh MŠ Lety na rok 2019 je přílohou č.4 tohoto zápisu a je
jeho nedílnou součástí.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Lety na rok 2019 v předloženém znění.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/6/2018 bylo schváleno.

5. Smlouvy
 Kupní smlouva
Předsedající informovala přítomné o záměru uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a paní XY.
Předmětem této smlouvy jsou pozemky:
par. číslo 182/58 o celkové výměře 1509 m2, druh pozemku: orná půda,
par. číslo 1284/5 o celkové výměře 70 m2, druh pozemku: ost. plocha, ost. komunikace,
par. číslo 1338/4 o celkové výměře 98 m2, druh pozemku: ost. plocha, ost. komunikace,
par. číslo 1347/7 o celkové výměře 4 m2, druh pozemku: ost. plocha, ost. komunikace,
to vše zapsané na LV č. 750 a jsou výlučně ve vlastnictví paní XY. Tyto pozemky jsou zatíženy
věcným břemenem vedení inženýrských sítí.
Obec Lety se zavazuje zaplatit za převod vlastnického práva k pozemkům:
parcelní číslo 182/58 o celkové výměře 1509 m2 kupní cenu za 1 m2 ve výši 222,10 Kč, tj.
celkem 335 149 Kč, parcelní číslo 1284/5 o celkové výměře 70 m2kupní cenu za 1 m2 ve výši
246,02 Kč, tj. celkem 17 221 Kč, parcelní číslo 1338/4 o celkové výměře 98 m2kupní cenu za 1
m2 ve výši 246,02 Kč, tj. celkem 24 110 Kč, parcelní číslo 1347/7 o celkové výměře 4 m2kupní
cenu za 1 m2 ve výši 246,02 Kč, tj. celkem 984 Kč. Celková kupní cena za všechny uvedené
pozemky činí částku ve výši 377 464,- Kč. Tato cena byla stanovena dle znaleckého posudku č.
3243-28/18 vypracovaného panem XY ze dne 21. 11. 2018. Kupující, tedy Obec Lety zaplatí
celkovou kupní cenu ve formě pěti splátek.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a paní XY
Předmětem této smlouvy jsou pozemky parcelní číslo 182/58 o celkové výměře 1509 m 2,
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parcelní číslo 1284/5 o celkové výměře 70 m2, parcelní číslo 1338/4 o celkové výměře 98 m2,
parcelní číslo 1347/7 o celkové výměře 4 m2, vše zapsané na LV č. 750 v obci Lety, kat.ú. Lety
u Dobřichovic a jsou nyní výlučně ve vlastnictví paní XY. Celková kupní cena za všechny
uvedené nemovitosti činí částku ve výši 377 464,- Kč Tato cena byla stanovena dle
znaleckého posudku č. 3243-28/18 vypracovaného panem XY ze dne 21. 11. 2018. Obec Lety
zaplatí celkovou kupní cenu ve formě pěti splátek.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/6/2018 bylo schváleno.

 Darovací smlouva
a)BabyBox
Předsedající informovala přítomné s uzavřením Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a
společností BabyBox pro odložené děti – STATIM, z.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí
bezplatně peněžitý dar ve výši 5.000,-, na kterém se zastupitelé společně dohodli 12. prosince
2018 na své poradě. Tyto peníze budou použity k zřízení a provozu schránek pro odložené
děti ve Slaném, podpoře všech činností spojených s poskytování pomoci.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a společností
BabyBox pro odložené děti – STATIM, z.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezplatně
peněžitého daru ve výši 5.000,- na zřízení a provozu Babyboxu ve Slaném.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/6/2018 bylo schváleno.

b) Krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ za rok 2018
Předsedající informovala přítomné o účasti naší obce v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“ za
rok 2018 v rámci projektu ,,Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje v
roce 2018“. Ve 14. ročníku této soutěže se naše obec umístila na 3. místě, a tím získala
20 000,- Kč, umělecké dílo a diplom. Cena bude předána v úterý 18. 12. 2018. Abychom
získanou cenu 20 tis. Kč obdrželi na účet obce, je třeba schválit přijetí této finanční odměny
formou darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí Lety a Středočeských krajem.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Lety a Středočeským
krajem. Předmětem smlouvy je přijetí finanční odměny ve výši 20 000,- Kč za 3. místo
v krajské soutěži „My třídíme nejlépe za rok 2018 v rámci projektu Podpora recyklace a
využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2018“.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 9/6/2018 bylo schváleno.

c) Veřejnoprávní smlouva
Předsedající informovala zastupitele o přípravách uzavření smlouvy mezi městem
Dobřichovice a obcí Lety. Smluvní strany se jako veřejní zadavatelé dle ust. § 4 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou
spojují do sdružení zadavatelů dle ust. § 7 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné
zakázky na stavbu s názvem „Propojení vodovodu Dobřichovice – Lety“ (dále jen „veřejná
zakázka“) a společném postupu při žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství. Na základě
této smlouvy je k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky za sdružení zadavatelů podle
této smlouvy oprávněno město Dobřichovice. Obě strany smlouvy ponesou náklady na celou realizaci
akce společně v poměru 1:1. Tato smlouva je přílohou zápisu jako příloha č. 5.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů mezi obcí Lety a
městem Dobřichovice za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky
na stavbu s názvem „Propojení vodovodu Dobřichovice – Lety“ (dále jen „veřejná zakázka“)
a společném postupu při žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství. Náklady na realizaci
stavební akce ponesou obě strany ve stejném poměru.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 10/6/2018 bylo schváleno.
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6. Schválení dodatku ke smlouvě o provozování veřejného vodovodu
Předsedající informovala přítomné co předcházelo schválení tohoto dodatku. Od října 2018
proběhlo několik jednání s obcí Karlík a společností Aquaconsult Černošice, s.r.o.. Předmětem
dodatku je:
1. jednotná délka lhůty písemného podání o neprodloužení smlouvy dle čl.9.1. smlouvy ze
dne 19. 12. 2002 z doby 12 měsíců na dobu 6 měsíců
2. změna ustanovení čl 9.1. smlouvy ze dne 19.12.2002, který řeší automatické prodlužování
platnosti smlouvy o provozování, a to z původního prodloužení platnosti o tři roky na
prodloužení jen o jeden rok.
3. oznámení o neprodloužení smlouvy podle čl 9.1. ve znění dodatku č. 4 nelze doručit v roce
2018. Pokud by bylo doručeno nepřihlíží se k němu.
Dodatek č.4 je přílohou č.6 tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí.
Předsedající nechala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování
veřejného vodovodu ze dne 19. 12. 2002 s provozovatelem, firmou Aquaconsult spol. s r.o. a
Obcí Karlík jako spoluvlastníka infrastruktury, který řeší
a) jednotnou délku lhůty písemného podání o neprodloužení smlouvy dle čl.9.1. této smlouvy
z doby 12 měsíců na dobu 6 měsíců,
b) automatickém prodlužování platnosti smlouvy o provozování dle čl 9.1.této smlouvy
z původních tří let jen o jeden rok.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/6/2018 bylo schváleno.

7. Odsouhlasení podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace
Předsedající informovala o možnosti podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. MMR rok 2019 vyhlásilo dotační podporu na obnovu místních komunikací. Obce
mohou získat až 5 mil. Kč. Žádosti pro akce na rok 2019 se podávají do 28.2. 2019 na
podatelnu MMR.
V rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova MMR lze opět získat finance na obnovu místních
komunikací. Opět budou podporovány akce zaměřené na opravu nebo rekonstrukci místních
komunikací a jejich součásti dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dotace je
poskytována na místní komunikaci a to podle evidence v pasportu komunikací dané obce.

7

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na obnovu místních komunikací rok 2019 a závazek spolufinancování projektu
opravy ulice Na Pěšince z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 12/6/2018 bylo schváleno.

8. Granty pro rok 2019
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi podmínek pro vyhlášení grantů a s výsledky
přidělení grantů obce Lety na rok 2019. V níže uvedené tabulce je přehled spolků, které o
grant zažádaly, stručný popis projektů a požadovaná částka grantu. V posledním sloupečku je
uvedena částka, která bude na základě vyhodnocení zastupitelstvem obce Lety jednotlivým
spolkům přidělena. Na rok 2019 bude rozděleno 300 tis. Kč.
Předsedající upozornila, že společnost Reostav a.s. měla záměr zprostředkovat v obci divadelní
představení 27. ledna 2019. Bohužel není v silách obce, aby vše řádně zpropagovala tzn. dala
informace do místních periodik. Proto se zastupitelé dohodli, že peníze vyhrazené pro tuto
společnost se stanou rezervou.

Tabulka s přehledem žádostí o granty od Obce Lety na rok 2019
Žadatel
Český kynologický svaz
– ZKO Lety

TJ Sokol Lety

FK Lety, z. s.

Popis projektu
Sportovní činnost:
Sportovní akce 2019, závody,
zkoušky z výkonu
Kulturní činnost:
Sportovní ples
Noc sokoloven
Sportovní činnost:
Celodenní sportovní akce pro
dospělé
Jarní rodinný desetiboj
Sportovní činnost:
Sportovní činnost FK Lety
po celý rok 2019
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Požadovaná
částka

Přidělení částka

45 000 Kč

28 000 Kč

30 000 Kč
10 000 Kč
49 000 Kč
20 636
76 856 Kč
180 000 Kč

70 000 Kč

Kulturní činnost:
Leťánek, z.s.

Kulturní akce pro letovské
občany a okolí 2019

39 123 Kč

35 000 Kč

Country bál 2019 a Potlach a
dětský den Osady Strong Boys

12 000 Kč

10 000 Kč

Kulturní činnost:
Dětský karneval a masopustní
zábava
Sportovní činnost:

18 000 Kč

Soustředění ml.hasičů 2019

20 000Kč

Kulturní činnost:
Osada Strong Boys,
spolek

SDH Lety

28 000 Kč

Kulturní činnost:
Spolek přátel MŠ

E. Lechnerová
After 40

Reostav v.o.s

Drakiáda

10 000 Kč

8 000 Kč

Lampiónový průvod

3 500 Kč

2 000 Kč

60 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

15 000 Kč

20 000 Kč

15 000 Kč

Kulturní činnost:
Festival umění pohybu (2.roč)
Kulturní činnost:
Koncert
Kulturní činnost:
Zábavný večer s populárními
herci

Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje přidělení grantů v celkové výši 285.000,- Kč jednotlivým
jmenovaným spolkům v uvedené výši:
ČKS – ZKO Lety
- grant ve výši
28.000,-Kč
TJ Sokol Lety
- grant ve výši
49.000,- Kč
FK Lety, z. s.
- grant ve výši
70.000,- Kč
Leťánek, z. s.
- grant ve výši
35.000,- Kč
SDH Lety
- grant ve výši
28.000,- Kč
Osada Strong Boys – grant ve výši
10.000,- Kč
Spolek přátel MŠ
- grant ve výši
10.000,- Kč
E. Lechnerová
- grant ve výši
40.000,- Kč
After 40
- grant ve výši
15.000,- Kč
15.000,-, které nebyly přiděleny žadateli se stanou rezervou.
O poskytnutí grantů budou sepsány smlouvy mezi těmito spolky a obcí na činnost popsanou
v žádostech a poskytnuty finanční prostředky bezhotovostně na bankovní účty spolků.
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Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 13/6/2018 bylo schváleno.

9. Návrh rozpočtu SO Regionu Dolní Berounka pro rok 2019
Předsedající podala informace ohledně návrhu rozpočtu Svazku obcí Region Dolní Berounka na
rok 2019. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Lety.
Na jednání Regionu Dolní Berounka dne 6. 12. 2018 bylo odsouhlaseno navýšení členských
příspěvků ze současných 11 Kč/občan členských obcí/rok na 16 Kč/občan členských obcí/rok (o
tomto jednalo zastupitelstvo obce Lety na svém veřejném zaseání obce dne 12. 9. 2018). O
tento rozdíl je navýšena příjmová položka v rozpočtu regionu i v jeho střednědobém výhledu.
Návrh rozpočtu Svazku obcí Region Dolní Berounka je přílohou č.7 tohoto zápisu a jeho
nedílnou součástí.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Regionu Dolní
Berounka na rok 2019.

10. Návrh rozpočtu SO TřeMoLe pro rok 2019
Předsedající podala informace ohledně návrhu rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2019. Na
jednání svazku obcí Třemole byl odsouhlasen vyrovnaný rozpočet s celkovými ročními příjmy a
výdaji v částce 410 tis Kč. Příspěvek obce Lety je tvořen 15%, příspěvek obce Mořinka je vořen
35% a příspěvek obce Hlásná Třebaň je tvořen 50%.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Lety. Návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe
je přílohou č.8 tohoto zápisu jako jeho nedílnou součástí.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2019.

11. Různé
 Odměna MŠ
Předsedající informovala o podané žádosti Mateřské školky Lety k souhlasu s přiznáním roční
odměny ředitelce MŠ Lety ve výši 20.000,-Kč v lednovém výplatním termínu. Odměna bude
vyplacena z uspořených prostředků na mzdy, přidělených Krajským úřadem Středočeského
kraje na období roku 2018.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje žádost Mateřské školky Lety ohledně přiznání roční
odměny ředitelce MŠ Lety ve výši 20.000,-Kč z uspořených prostředků na mzdy, přidělených
Krajským úřadem Středočeského kraje na období roku 2018.
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Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/6/2018 bylo schváleno.

 Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na stavbu č. IE-12-6011390/1,, LETY – V Průhonu, 1032-29-přípojka kNN“ 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. 1033/3,1033/4 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 11 bm. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1350 –
170127/2017 z 19.6.2017 pod č.j. 1673/2017. Jednorázová náhrada činí 2.200,-Kč.
K tomto bodu
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti na stavbu č. IE-12-6011390/1,, LETY – V Průhonu, 1032-29-přípojka kNN“ 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. 1033/3,1033/4 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 11 bm. Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1350 –
170127/2017 z 19.6.2017 pod č.j. 1673/2017. Jednorázová náhrada činí 2.200,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 15/6/2018 bylo schváleno.

 Smlouvy o zřízení služebnosti – inženýrské sítě
Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Smlouva se uzavírá mezi panem Ing. XY a Obcí Lety. Předmětem smlouvy je pozemek parc
č.510 o výměře 387 m², druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném na
LV 10001. Obec zřizuje k pozemku parc.č.510 služebnost inženýrských sítě ve prospěch
vlastníka pozemků parc. č. 282, 283, 284, 285. Inženýrskou sítí je liniová stavba prodloužení
plynovodního řadu umístěného v ul. Karlštejnská (pozemek parc. č. 1284/2 v k. ú. Lety u
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Dobřichovic) přes pozemky parc. č. 1284/6 a parc. č. 1284/1 vše v k. ú. Lety u Dobřichovic,
přes pozemek parc. č. 1366/1 v k. ú. Lety u Dobřichovic a přes pozemky oprávněného parc. č.
283 a parc. č. 284 vše v k. ú. Lety u Dobřichovic. Rozsah omezení služebného pozemku
služebností inženýrské sítě činí 151 m2, skutečná délka inženýrské sítě je 75,5 mb. Jednorázová
náhrada činí 15.200,-Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi panem Ing. XY a Obcí Lety. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě
pro pozemek parc č.510 o výměře 387 m² druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Lety u
Dobřichovic zapsaném na LV 10001. Rozsah omezení služebného pozemku služebností
inženýrské sítě činí 151 m2, skutečná délka inženýrské sítě je 75,5 mb. Jednorázová náhrada
činí 15.200,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 16/6/2018 bylo schváleno.

 Změna poskytovatele služeb na svoz bioodpadu z domácností
Předsedající informovala přítomné o ukončení spolupráce s poskytovalem služeb na svoz BIO
odpadu z domácností společností AVE Praha k 31. 12. 2018. Nová smlouva bude uzavřena se
společností Komvag a.s. Cena za svoz pro občany Letů se na rok 2019 nezmění. Pouze si budou
muset odkoupit popelnici, a to 110l za 200,-Kč a 240l za 300,- Kč.
Zastupitelé berou na vědomí.

 Nabídky na pořízení kontejnerů na uskladnění protipovodňového
opatření
Předsedající informovala přítomné o schůzce se zástupci města Řevnice ohledně
protipovodňového hrazení, které je nyní uloženo v prostorách TS Řevnice. Bylo dohodnuto, že
hrazení bude nejvhodnější uložit do kontejneru, který se v případě potřeby převeze
k viaduktu. Město Řevnice předložilo 2 cenové nabídky:
a) Jap Lacina – jedná se o 1 kontejner, kdy stojny od hrazení by byly mimo kontejner
(upevněny zvenku na kontejneru) v ceně 112.000,- Kč bez DPH.
b) Multitec Český Brod – jedná se o 2 kontejnery v částkách 67.000,- Kč a 73.000,- Kč.
Bylo navrženo oslovit ještě společnost MEVA TEC.
Zastupitelé berou na vědomí.

 Tříkrálová sbírka
Předsedající informovala o konání Tříkrálové sbírky v naší obci. Tato sbírka proběhne od
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1. ledna do 14. ledna 2019. Koledníci budou mít úředně zapečetěné pokladničky a jeden
z nich bude mít průkaz vydaný Charitou ČR.
Zastupitelé berou na vědomí.

Přehled akcí na rok 2019
2. 2. 2019
15. 2. 2019
23. 3. 2019
6. 4. 2019
20. 4. 2019
27. 4. 2019
1. 5. 2019
25. 5. 2019
2. 6. 2019
22. 6. 2019
27. 7. 2019
28. 9. 2019
19.10.2019
9.11. 2019
23.11.2019
15.12.2019

Masopust, hasičský karneval pro děti i dospělé
Sportovní ples (Sokol)
Koncert After 40
Ukliďme si Lety
Vítání občánků
Kynologové – jarní závod
Pohádkový les
Máje
Královský průvod, dětský den
Festival pohybu
Koncert After 40
Kynologové – podzimní závod
Vítání občánků
Svatomartinské posvícení
Winter TransBrdy
Stříbrná neděle

Zastupitelé berou na vědomí.

12.Diskuze
Diskuze neproběhla.

13. Závěr
Předsedající poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 20,45 hodin.

Ing. Barbora Tesařová
starostka
Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé: Ing. Markéta Huplíková

Mgr.Petr Slavík
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 17. 12. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení číslo 1/6/2018 ověřovateli zápisu Ing. Markéta Huplíková, Mgr. Petra Slavíka,
zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Usnesení číslo 2/6/2018 zápis z minulého veřejného zasedání.
Usnesení číslo 3/6/2018 program veřejného zasedání konaného 17. 12. 2018 v předloženém
znění.
Usnesení číslo 4/6/2018 návrh rozpočtu obce Lety na rok 2019 v předloženém paragrafovém
znění. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný s celkovými ročními příjmy v hodnotě 27 198
tis. Kč a celkovými ročními výdaji 27 198 tis. Kč.
Usnesení číslo 5/6/2018 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6 /2018 v předloženém
rozsahu.
Usnesení číslo 6/6/2018 Návrh rozpočtu MŠ Lety na rok 2019 v předloženém znění.
Usnesení číslo 7/6/2018 uzavření Kupní smlouvy mezi Obcí Lety a paní XY. Předmětem této
smlouvy jsou pozemky parcelní číslo 182/58 o celkové výměře 1509 m2, parcelní číslo 1284/5
o celkové výměře 70 m2, parcelní číslo 1338/4 o celkové výměře 98 m2, parcelní číslo 1347/7 o
celkové výměře 4 m2, vše zapsané na LV č. 750 v obci Lety, kat.ú. Lety u Dobřichovic a jsou
nyní výlučně ve vlastnictví paní XY. Celková kupní cena za všechny uvedené nemovitosti činí
částku ve výši 377 464,- Kč Tato cena byla stanovena dle znaleckého posudku č. 3243-28/18
vypracovaného panem XY ze dne 21. 11. 2018. Obec Lety zaplatí celkovou kupní cenu ve
formě pěti splátek.
Usnesení číslo 8/6/2018 uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Lety a společností BabyBox pro
odložené děti – STATIM, z.s. Předmětem smlouvy je poskytnutí bezplatně peněžitého daru ve
výši 5.000,- na zřízení a provozu Babyboxu ve Slaném.
Usnesení číslo 9/6/2018 uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Lety a Středočeským krajem.
Předmětem smlouvy je přijetí finanční odměny ve výši 20 000,- Kč za 3. místo v krajské soutěži
„My třídíme nejlépe za rok 2018 v rámci projektu Podpora recyklace a využití odpadů z obcí
Středočeského kraje v roce 2018“.
Usnesení číslo 10/6/2018 uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů mezi obcí Lety a městem
Dobřichovice za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky na stavbu
s názvem „Propojení vodovodu Dobřichovice – Lety“ (dále jen „veřejná zakázka“) a společném
postupu při žádosti o dotaci od Ministerstva zemědělství. Náklady na realizaci stavební akce
ponesou obě strany ve stejném poměru.
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Usnesení číslo 11/6/2018 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování veřejného
vodovodu ze dne 19. 12. 2002 s provozovatelem, firmou Aquaconsult spol. s r.o. a Obcí Karlík
jako spoluvlastníka infrastruktury, který řeší
a) jednotnou délku lhůty písemného podání o neprodloužení smlouvy dle čl.9.1. této smlouvy
z doby 12 měsíců na dobu 6 měsíců,
b) automatickém prodlužování platnosti smlouvy o provozování dle čl 9.1.této smlouvy
z původních tří let jen o jeden rok.
Usnesení číslo 12/6/2018 podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj
na obnovu místních komunikací rok 2019 a závazek spolufinancování projektu opravy ulice
Na Pěšince z rozpočtu obce.
Usnesení číslo 13/6/2018 přidělení grantů v celkové výši 285.000,- Kč jednotlivým
jmenovaným spolkům v uvedené výši:
ČKS – ZKO Lety
- grant ve výši
28.000,-Kč
TJ Sokol Lety
- grant ve výši
49.000,- Kč
FK Lety, z. s.
- grant ve výši
70.000,- Kč
Leťánek, z. s.
- grant ve výši
35.000,- Kč
SDH Lety
- grant ve výši
28.000,- Kč
Osada Strong Boys - grant ve výši
10.000,- Kč
Spolek přátel MŠ
- grant ve výši
10.000,- Kč
E. Lechnerová
- grant ve výši
40.000,- Kč
After 40
- grant ve výši
15.000,- Kč
15.000,-, které nebyly přiděleny žadateli se stanou rezervou.
O poskytnutí grantů budou sepsány smlouvy mezi těmito spolky a obcí na činnost popsanou
v žádostech a poskytnuty finanční prostředky bezhotovostně na bankovní účty spolků.
Usnesení číslo 14/6/2018 schvaluje žádost Mateřské školky Lety ohledně přiznání roční
odměny ředitelce MŠ Lety ve výši 20.000,-Kč z uspořených prostředků na mzdy, přidělených
Krajským úřadem Středočeského kraje na období roku 2018.
Usnesení číslo 15/6/2018 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu č. IE-12-6011390/1,, LETY – V Průhonu, 1032-29-přípojka kNN“ 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. 1033/3,1033/4 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 11 bm.
Rozsah věcného břemene je vymezen v geometrickém plánu č. 1350 – 170127/2017
z 19.6.2017 pod č.j. 1673/2017. Jednorázová náhrada činí 2.200,-Kč.
Usnesení číslo 16/6/2018 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi panem
Ing. XY a Obcí Lety. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek
parc č.510 o výměře 387 m² druh pozemku: ostatní plocha v k.ú. Lety u Dobřichovic zapsaném
na LV 10001. Rozsah omezení služebného pozemku služebností inženýrské sítě činí 151 m 2,
skutečná délka inženýrské sítě je 75,5 mb. Jednorázová náhrada činí 15.200,-Kč.
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Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:







návrh rozpočtu Svazku obcí Regionu Dolní Berounka na rok 2019.
návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2019.
změnu poskytovatele služeb na svoz bioodpadu z domácností
Nabídky na pořízení kontejnerů na uskladnění protipovodňového opatření
Tříkrálová sbírka
Přehled akcí na rok 2019

Ing. Barbora Tesařová
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková

Ověřovatelé: Ing. Markéta Huplíková

Mgr.Petr Slavík
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