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

3/2018
20. 6. 2018
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
1
0
4
Ing. Iva Kuklová, Ing. Jiří David
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 třetím letošním zasedání. Konstatovala, že jsou
přítomni všichni zastupitelé a schůze je tedy usnášeníschopná.
Navrhla jmenovat ověřovatele dnešního zápisu Ing. Ivu Kuklovou a Ing. Jiřího Davida,
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. Jiřího Davida,
zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/3/2018 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 2/3/2018 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 20. 6. 2018 jsou tyto body k projednání:

Název materiálu

Bod
programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení

a) Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017
b) Zpráva přezkoumání hospodařením rok 2017
Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ Lety za rok 2017
a) Zpráva z přezkumu hospodaření RDB za rok 2017
b) Závěrečný účet RDB za rok 2017
a) Zpráva z přezkumu hospodaření TřeMoLe za rok 2017
b) Závěrečný účet TřeMoLe

Rozpočtové opatření č.3/2018
Smlouvy:
1. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018
2.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
3. Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
4. Kupní smlouva
5. Smlouva GDPR
a) Odsouhlasení příspěvku FK Lety
b) Smlouva o příspěvku FK Lety
Záměr bezúplatného převodu – protihluková stěna
a)Přijetí dotace ze Střed. kraje a GŘ HZS
b) Odsouhlasení výsledku VŘ pro dodávku DA pro SDH Lety
Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období
Cyklistické závody 21. 7. 2018
a) Odsouhlasení výběru stavební firmy pro projekt K+V v ul. V Průhonu
b) Žádost o dotaci ze Střed. kraje na kanalizaci a vodovod ul. V Průhonu
c) Žádost o dotaci z MZe na kanalizaci a vodovod ul. V Průhonu
Odsouhlasení úvěrového rámce pro projekt ,,Bezpečnost chodců
v Letech“
Žádost o dotaci na veřejnou zeleň na ul. Pražská
Zápis do kroniky za rok 2017
Schválení grantu Festival umění pohybu
Různé
Diskuze
Závěr
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Předkládá
starostka
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
předseda fin. výboru
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka
starostka
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 dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program veřejného zasedání konaného 20. 6. 2018
v předloženém znění.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 3/3/2018 bylo schváleno.

2. a) Schválení účetní závěrky obce Lety za rok 2017
Předsedající předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Ivě Kuklové, která seznámila
přítomné s obsahem roční účetní závěrky obce Lety za rok 2017. Účetní závěrka byla sestavena
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Předsedkyně finančního výboru konstatovala, že
účetní výkazy jsou zveřejněny na obecním webu. Dále přečetla návrh protokolu o schválení
účetní závěrky obce Lety za rok 2017. Uvedený protokol je součástí tohoto zápisu jako příloha
č.1.
Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/3/2018 bylo schváleno.

b) Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu Obce Lety
za rok 2017, který zahrnuje plnění rozpočtu obce, financování, peněžní fondy a majetek,
vyúčtování finančních vztahů, finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich
majetkem a s obsahem Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Přezkum za
období od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 provedl nezávislý auditor Ing. Vladislav Schindler.
Zpráva o přezkumu je zveřejněna na webových stránkách obce Lety. Dále přečetla závěr zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření:
V rámci přezkoumání hospodaření obce Lety nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla
auditora Ing. Vladislava Schindlera k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve
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všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými ve zprávě o provedení přezkumu.
Závěrečný účet obce Lety za rok 2017 a zpráva o přezkumu hospodaření obce Lety za rok 2017
je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.2.
Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Závěrečný účet obce Lety za rok 2017 v předloženém znění
bez výhrad a Zprávu o přezkumu hospodaření obce Lety za rok 2017 v předloženém znění,
také bez výhrad.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/3/2018 bylo schváleno.

3. Protokol o schvalování účetní závěrky MŠ Lety za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru informovala o účetní závěrce MŠ Lety za období od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017. Byly předloženy následující výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha a ke
všem výkazům byl učiněn výklad a podáno vysvětlení. Mateřská škola Lety skončila
hospodaření roku 2017 výsledkem hospodaření ve výši 829,51 Kč. Protokol je součástí tohoto
zápisu jako příloha č.3.
Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření příspěvkové
organizace MŠ Lety za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/3/2018 bylo schváleno.

4. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí - Region
Dolní Berounka za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s obsahem Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku obcí – Region Dolní Berounka za rok 2017. Tato zpráva byla
vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lety. Zpráva z přezkumu
hospodaření Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2017 je nedílnou součástí tohoto
zápisu jako příloha č.4.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017.
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b) Závěrečný účet Svazku obcí Region Dolní Berounka za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru dále informovala o závěrečném účtu Svazku obcí – Region
Dolní Berounka. Z výkazu zisků a ztráty vyplývá výsledek hospodaření ve výši: - 163.000,- Kč.
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2017 je nedílnou součástí
tohoto zápisu jako příloha č.5.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí - Region Dolní Berounka
za rok 2017.

5. a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí TřeMoLe
Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s obsahem Zprávy o přezkoumání
hospodaření Svazku obcí – TřeMoLe za rok 2017. Tato zpráva byla vyvěšena po dobu 15 dnů
na úřední desce Obecního úřadu Lety a je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.6.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření Svazku obcí
TŘEMOLE za rok 2017.

b) Závěrečný účet Svazku obcí TřeMoLE za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru dále informovala o závěrečném účtu Svazku obcí – TŘEMOLE.
Z výkazu zisků a ztráty vyplývá výsledek hospodaření ve výši: - 97. 000,- Kč.
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí - TřeMoLE za rok 2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu
jako příloha č.7.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí – TřeMoLE za rok 2017.

6. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Předsedkyně finančního výboru informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 3/2018.
Toto rozpočtové opatření řeší především:
na straně příjmové: se jedná o celkové navýšení o 242.000,-Kč a na straně výdajové pak je
celkem rozpočet navýšen o 80.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.3/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu, jako příloha č.8.
Předsedkyně finančního výboru dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č. 3 /2018 v předloženém rozsahu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/3/2018 bylo schváleno.

• Zpráva z jednání finančního výboru
Dále Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu z jednání Finančního výboru
zastupitelstva obce Lety 6/2018 ze dne 8. června 2018, kde byli přítomni všichni členové
výboru. Předmětem kontroluy byla kontrola: Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních
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samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí Fin 2 – 12M sestavený k 31.
května 2018 a kontrola jednotlivých položek připravovaného Rozpočtového opatření 3/2018.
Předsedkyně výboru Ing. Kuklová pak vznesla dotaz k některým položkám v RO 3/2018, které
byly oproti minulému rozpočtu poníženy. Starostka obce vysvětlila důvody. Výbor došel
k závěru, že nejsou shledány nedostatky. Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva
6/2018 je nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.9.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí Zprávu z jednání finančního výboru 6/2018.

7. Smlouvy:
1. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2018
Předsedající Ing. Barbora Tesařová navrhla, aby se členové obecního zastupitelstva vyjádřili k
návrhu uzavření smlouvy ve věci provedení přezkumu hospodaření obce Lety za rok 2018
s nezávislým auditorem Ing. Vladislavem Schindlerem. Cena za provedení auditu je 40. 000,Kč bez DPH.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I.
uzavření smlouvy s nezávislým auditorem Ing. Vladislavem Schindlerem o
provedení přezkoumání hospodaření obce Lety za rok 2018
II.
pověření starostky k podpisu uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 8/3/2018 bylo schváleno.
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
Předsedající seznámila přítomné s předloženým návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodou o umístění kabelového vedení dle projektu IE-12-6007358/VB/01
Řevnice ul. K Viaduktu - obnova NN, jehož délka nepřesáhne 57 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 pozemku obce Lety p. č. 1711/1,1711/2,1711/8, 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 14.400,- Kč a dále
500,- Kč za každý den prací omezující užívání těchto pozemku.
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 kabelového vedení dle projektu IE-12-6007358/VB/01
Řevnice ul. K Viaduktu - obnova NN, jehož délka nepřesáhne 57 m.
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Budoucí oprávněná – společnost ČEZ, a.s. zastoupena na základě plné moci společností
Elektromontáže s.r.o., je investorem stavby, která se bude nacházet na pozemku obce Lety
p. č. 1711/1,1711/2,1711/8, 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 14.400,- Kč a dále 500 Kč za každý den
prací omezující užívání tohoto pozemku.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 9/3/2018 bylo schváleno.
3. Smlouva o příspěvku na rozvoj infrastruktury
a) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – kanalizační přípojka
Smlouvy se uzavírají mezi obcí Lety a jednotlivými zájemci o napojení na kanalizaci v ul. V
Průhonu, kteří se přihlásili na společné schůzce konané 1. června 2018 nebo na Obecním úřadě
do 18. června 2018 do 16h. V současné době evidujeme zájem o připojení 26 pozemků v ulici
V Průhonu ke kanalizaci. Jedná se o vybudování kanalizační přípojky k jednotlivým pozemkům
v ul. V Průhonu. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč resp. 7.500,- Kč, podle velikosti
bytové jednotky, na jednu kanalizační přípojku. Seznam zájemců bude součástí tohoto zápisu
jako příloha č.10.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a jednotlivými zájemci dle seznamu, který byl uzavřen 18. června 2018. Jedná se vždy o
příspěvek ve výši 10.000,- Kč, resp. 7.500,- Kč na vybudování jedné kanalizační přípojky pro
jednu bytovou jednotku v ul. V Průhonu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 10/3/2018bylo schváleno.

b) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – vodovodní přípojka
Smlouvy se uzavírají mezi obcí Lety a jednotlivými zájemci o napojení na vodovodní řád v ul. V
Průhonu, kteří se přihlásili na společné schůzce konané 1. června 2018 nebo na Obecním úřadě
do 18. června 2018 do 16h. Jedná se o vybudování vodovodní přípojky k jednotlivým
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pozemkům v ul. V Průhonu. Příspěvek je stanoven ve výši 10.000,- Kč resp. 7.500,- Kč, podle
velikosti bytové jednotky, na jednu vodovodní přípojku. Seznam zájemců bude součástí tohoto
zápisu jako příloha č.10.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a jednotlivými zájemci dle seznamu, který byl uzavřen 18. června 2018. Jedná se vždy o
příspěvek ve výši 10.000,- Kč, resp. 7.500,- Kč na vybudování jedné vodovodní přípojky pro
jednu bytovou jednotku v ul. V Průhonu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/3/2018 bylo schváleno.
c) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – vodovodní přípojka
Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
mezi Obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování vodovodní přípojky pro
pozemek par. č. xx 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 příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování vodovodní přípojky pro pozemek par.
č. xx v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek činí 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 12/3/2018 bylo schváleno.

d) Smlouva o příspěvek na rozvoj infrastruktury – kanalizační přípojka
Předsedající informovala přítomné o uzavření Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury
mezi Obcí Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování vodovodní přípojky pro
pozemek par. č. xx a stavbu s e.č.xx v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek je stanoven ve výši
10.000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí
Lety a panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování kanalizační přípojky pro pozemek par.
č. xx a stavbu e.č.xx v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek činí 10.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 13/3/2018 bylo schváleno.
4. Kupní smlouva – dodatek č. 1 k Darovací smlouvě
Předsedající informovala přítomné o záměru uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě
uzavřené 11. března 2016 mezi Obcí Lety a panem XY a paní XY. V Dodatku č. 1 došlo ke změně
mezi dárci, kdy nyní je jeden z dárců pan XY, jehož právní předchůdkyně je paní XY. Darovací
smlouva řešila časové hledisko, kdy podmínkou darování bylo vystavění chodníků do 31. 12.
2017. Protože chodník byl vystavěn o 5 měsíců později, následující majitel odstupuje od
darování a požaduje odkoupení pozemku p. č. xx.
Předmětem tohoto Dodatku je tedy převod vlastnických práv k pozemku parc. xx v obci Lety,
kat. ú. Lety u Dobřichovic, druh pozemku ostatní komunikace. Kupní cena pozemků byla
stanovena na základě znaleckého posudku č. 3115-08/16 ze dne 12. 2. 2016, který vypracoval
Vladimír Kubenka. Kupní cena činí za 1 m² 217,65 Kč. Kupní cena za 41 m² tedy činí 8.923,65
Kč.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené 11.
března 2016 mezi Obcí Lety a panem XY a paní XY. V Dodatku č. 1 došlo ke změně mezi dárci,
kdy nyní je jeden z dárců pan XY, jehož právní předchůdkyně je paní XY. Předmětem tohoto
Dodatku je převod vlastnických práv k pozemku parc. xx v obci Lety, kat. ú. Lety u
Dobřichovic, druh pozemku ostatní komunikace. Kupní cena pozemků byla stanovena na
základě znaleckého posudku č. 3115-08/16 ze dne 12. 2. 2016, který vypracoval Vladimír
Kubenka. Kupní cena činí za 1 m² 217,65 Kč. Kupní cena za 41 m² tedy činí 8.923,65 Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/3/2018 bylo schváleno.
5. Smlouva GDPR
• Předsedající přítomné informovala o změnách, kterým došlo od 25. května 2018
v ochraně osobních dat občanů. Na základě platné evropské směrnice je obec povinna zajistit
pověřence pro ochranu osobních údajů. Předsedající navrhla uzavření Smlouvy o poskytování
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služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Lety a společností KVB. Společnost
KVB bude vykonávat funkci pověřence i pro Mateřskou školu Lety. Cena za předmět plnění dle
smlouvy 4.500,- Kč bez DPH za měsíc.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů mezi Obcí Lety a společností KVB. Společnost KVB bude vykonávat
funkci pověřence i pro Mateřskou školu Lety. Cena za předmět plnění dle smlouvy 4.500,- Kč
bez DPH za měsíc.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 15/3/2018 bylo schváleno.
• Předsedající sdělila, že Ministerstvo vnitra vydalo Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů a s tímto dokumentem přítomné seznámila.
Tato směrnice bude nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č.11.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí Základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů. Tento dokument bude nedílnou součástí tohoto zápisu.

8. a) Odsouhlasení příspěvku FK Lety
Předsedající informovala přítomné, že na základě žádosti FK Lety byla na Veřejném zasedání
dne 14. prosince 2016 usnesením č. 14/9/2016 jednomyslně schváleno spolufinancování
projektu ,, Rekonstrukce fotbalových šaten FK Lety v obci Lety“ ve výši 1.282.000,-Kč. Nyní
dochází k zahájení prací na tomto projektu a mělo by dojít k poskytnutí finanční podpory z
rozpočtu obce Lety ve formě dotace.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Lety ve formě
dotace ve výši 1.282.000,- Kč na projekt ,, Rekonstrukce fotbalových šaten FK Lety v obci
Lety“ na základě žádosti FK Lety.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 16/3/2018 bylo schváleno.

b) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Předsedající v souvislosti odsouhlasením výše dotace na projekt ,,Rekonstrukce fotbalových
šaten FK Lety v obci Lety“ ve výši 1.282.000,- Kč informovala zastupitele o nutnosti uzavření
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Tato smlouva se uzavře mezi obcí Lety a FK Lety
z.s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Lety ve formě
dotace na základě individuální žádosti FK Lety z.s. ve výši 1.282.000,-Kč. Tato smlouva bude
zveřejněna v registru smluv.
Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Tato smlouva se uzavře mezi obcí Lety a FK Lety z.s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu obce Lety ve formě dotace na základě individuální žádosti FK
Lety z.s ve výši 1.282.000,-Kč. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/3/2018 bylo schváleno.

9. Záměr bezúplatného převodu – protihluková stěna
•

Předsedající informovala přítomné o záměru zastupitelstva bezúplatně převést po částech
protihlukovou stěnu v ulici Karlštejnská, která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č.
1284/1 ve vlastnictví Středočeského kraje a mezi pozemky parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38,
1326/45 ve vlastnictví Obce Lety a pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519,
521, 528, 529 v obci Lety, kat.ú. Lety u Dobřichovic. Stěna byla převedena do majetku obce
na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a infrastrukturního vybavení mezi
Obcí Lety a S – Development a.s. ze dne 15. prosince 2008 a dále Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí a infrastrukturního vybavení mezi obcí lety a SD Bohemia Group a.s.
ze dne 23. prosince 2009.

Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje záměr bezúplatně převést část protihlukové stěny v ulici
Karlštejnská, která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č. 1284/1 ve vlastnictví
Středočeského kraje a pozemků parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38, 1326/45 ve vlastnictví
Obce Lety a pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519, 521, 528, 529 v obci
Lety, kat.ú. Lety u Dobřichovic.
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 18/3/2018 bylo schváleno.

• Darovací smlouva
Předsedající informovala přítomné o uzavřením Darovací smlouvy mezi obcí Lety a SVJ
Karlštejnská 515, 517 a 519 a SVJ Karlštejnská 521, 528, 529. Předmětem smlouvy je
protihluková stěna která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č. 1284/1 ve vlastnictví
Středočeského kraje a pozemků parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38, 1326/45 ve vlastnictví Obce
Lety a pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519, 521, 528, 529 v obci Lety,
kat.ú. Lety u Dobřichovic. V majetku obce je 1. část protihlukové stěny ohodnocena na
150.000,- a bude 1/3 darována bytovým domům č. popisné 515, 517 a 519. 2. Část je
ohodnocena na částku 124.880,- a bude opět vždy 1/3 darovaná bytovým domům č. popisné
521,528 a 529.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Darovacích smluv mezi obcí Lety a SVJ
Karlštejnská 515, 517 a 519 a SVJ Karlštejnská 521, 528, 529. Předmětem smlouvy je
protihluková stěna která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č. 1284/1 ve vlastnictví
Středočeského kraje a pozemků parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38, 1326/45 ve vlastnictví
Obce Lety a pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519, 521, 528, 529 v obci
Lety, kat.ú. Lety u Dobřichovic. V majetku obce je 1. část protihlukové stěny ohodnocena na
150.000,- a bude 1/3 darována bytovým domům č. popisné 515, 517 a 519. 2. Část je
ohodnocena na částku 124.880,- a bude opět vždy 1/3 darovaná bytovým domům č. popisné
521,528 a 529.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 19/3/2018 bylo schváleno.

10. a) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a GŘ HZS
•
Předsedající informovala přítomné o dotaci, kterou obec získala pro SDH Lety
z rozpočtu Středočeského kraje z Programu Dotace pro jednotky SDH obci na rok 2018 –
pořízení nového dopravního automobilu s přívěsem nákladním. Částka, kterou Středočeský
kraj přispěje na nákup nového dopravního automobilu, je 300.000,- Kč.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I.
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů
a složek IZS v rámci tematického zadání Kofinancování účelových investičních dotací
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obci na rok 2018 – pořízení nového
dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč dle usnesení schváleného
zastupitelstvem Stč. kraje č. 012-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018
II.
pověření starostky obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s poskytovatelem dotace.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 20/3/2018 bylo schváleno.
•
Předsedající informovala přítomné o dotaci, kterou obec získala pro SDH Lety z
Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí - Dotace automobil s požárním přívěsem
nákladním. Částka, kterou MV GŘ HZS ČR přispěje na nákup nového dopravního automobilu,
je 450.000,- Kč.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I.
přijetí dotace od Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH
obcí - Dotace automobil s požárním přívěsem nákladním ve výši 450.000,- Kč a
závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
II.
pověření starostky obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy s poskytovatelem
dotace.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 21/3/2018 bylo schváleno.

a) Výsledek výběrového řízení pro dodávku dopravního automobilu pro
SDH Lety
Předsedající informovala o výsledku výběrového řízení na projekt na dodání dopravního
automobilu pro SDH Lety. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno jako otevřené na profilu obce.
Do tohoto výběrového řízení se přihlásila jediná firma:
Vesta Auto Corson s.r.o. ………………. s nabídkou 944.550,- s DPH
Jelikož nabídka obsahovala veškeré náležitosti výběrového řízení, byla tato společnost
oslovena pro dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety
I.
schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt ,, Pořízení nového dopravního
automobilu s požárním přívěsem nákladním. Byla přijata nabídka firmy Vesta
Auto Corson s.r.o., a to v celkové částce 944.550,- Kč
II.
pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí Lety a společností
Vesta Auto Corson s.r.o.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 22/3/2018 bylo schváleno.

11. Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období
Předsedající seznámila přítomné s povinností současného zastupitelstva stanovit počet členů
nového zastupitelstva obce, které bude voleno v komunálních volbách na další čtyřleté volební
období 2018 - 2022. Tyto volby se budou konat 5. a 6. října 2018.
Pokud by tento počet nyní nebyl stanoven, zůstal by stejný jako v současném volebním
období. Předsedající navrhla, aby zůstal stejný počet členů zastupitelů obce Lety jako dosud,
tj. 7 členů. Naše obec by mohla mít podle zákona 7 – 15 členů obecního zastupitelstva.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje počet členů zastupitelstva obce, který vzejde z nových
komunálních voleb na 7 členů.
Výsledek hlasování:
PRO
6
PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 23/3/2018 bylo schváleno.

12. Cyklistické závody 21. 7. 2018
Předsedající informovala přítomné o žádosti pořadatelů závodu horských kol „Praha-Karlštejn
Tour“ pořádaných společností Kolo pro život z.s. se startem a cílem v obci Lety, o možnosti
konání závodů dne 21. 7. 2018. Obec souhlasila s akcí pod podmínkou složení kauce Kč
100.000,- min. 3 dny před konáním závodu. Tyto prostředky budou použity pro případné krytí
ztrát a poškození na majetku obce Lety, či majetku obcí spravovaném. Dále obec žádá o
zajištění stávajícího zatravněného prostoru hřiště na volejbal pod srubem u hráze před
poškozením vzešlého travního porostu. Samozřejmý je úklid odpadků a zvládnutí dopravy před
a během závodu.
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I.
konání závodu horských kol „Praha-Karlštejn Tour“ pořádaných společností Kolo
pro život z.s. se startem a cílem v obci Lety, který se bude konat dne 21. 7. 2018.
Zastupitelstvo souhlasí s konáním této akce pod podmínkou, a to složení kauce
Kč 100.000,- min. 3 dny před konáním závodu. Tyto prostředky budou použity pro
případné krytí ztrát a poškození na majetku obce Lety, či majetku obcí
spravovaném. Dále obec žádá o zajištění stávajícího zatravněného prostoru
hřiště na volejbal pod srubem u hráze před poškozením vzešlého travního
porostu. Samozřejmý je úklid odpadků a zvládnutí dopravy před a během závodu
II.
pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí Lety a společností Kolo
pro život z.s.
Výsledek hlasování:

PRO

5

PROTI

1

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 24/3/2018 bylo schváleno.

13. a)Odsouhlasení výsledku výběrového řízení pro projekt K + V v ul.V
Průhonu
Předsedající informovala o výsledku výběrového řízení pro akci: ,,Kanalizace a vodovod v ul.
V Průhonu – Lety“. Bylo vyhlášeno na profilu zadavatele. Výběrového řízení se zúčastnily tyto
firmy:
,,Kanalizace a vodovod v ul. V Průhonu – Lety“.

Číslo
1.
2.
3.

Jméno
Horák – stavební a obchodní společnost,
s.r.o., Děčín
Šafinvest, s.r.o., Písek

částka bez DPH
3.790.242,89
3.887.738,-

3.627.859,05

5.

Risl, s.r.o., Hostivice
SaK–stavitelství a konstrukce, s.r.o
Praha
Ridera DIS s.r.o Olomouc

6.

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice

3.148.043,71

4.

3.447.922,-

3.265.397,54

Dále předsedající sdělila, že vítěznou firmou, která podle ekonomického hlediska vyhrála je
společnost Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice s cenovou nabídkou 3.148.043,71 Kč.
Obec Lety bude oslovovat s návrhem na uzavření smlouvy o dílo Stavitelství Řehoř, s.r.o.,
Černošice. Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 134/2016 Sb. bude nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:

15

Zastupitelstvo obce Lety
I.
schvaluje výsledek výběrového řízení na pro akci: ,,Kanalizace a vodovod v ul.
V Průhonu – Lety“. Byla přijata nabídka firmy Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice
s cenovou nabídkou 3.148.043,71 Kč.
II.
pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí Lety a společností
Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 25/3/2018 bylo schváleno.
c) Stavební dozor na projekt Kanalizace a vodovod v ul. V Průhonu
Místopředseda Ing. Jiří David informoval přítomné, že v souvislosti s projektem výstavba
kanalizace a vodovodu v ul. V Průhonu oslovil 3 firmy ohledně cenové nabídky na stavební
dozor. Přišly dvě nabídky, které jsou přílohou č.12 zápisu (uvedena cena konečná, včetně
DPH):
Ing. Tomáš Kubát

96.751,- Kč

Ing. Tomáš Melichar 154.880,-Kč
IMKAUFEX B & J.Tichánek cenovou nabídku nedodal, z důvodu zaneprázdněnosti
Místopředseda navrhl oslovit Ing. Tomáše Kubáta s nejnižší cenovou nabídkou tj. 96. 751,-Kč
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje
I.
cenovou nabídku na stavební dozor od pana Kubáta na projekt Kanalizace a
vodovod v ul. Průhonu ve výši 96.751,- Kč
II.
pověření starostky k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 26/3/2018 bylo schváleno.

b) Žádost o dotaci ze Střed. kraje na kanalizaci a vodovod ul. V Průhonu
Předsedající informovala o nové možnosti podání žádosti o dotaci z programu Středočeské
kraje - Středočeský fond životního prostředí a zemědělství, tematické zadání: Drobné
vodohospodářské stavby, která se použije k výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. V Průhonu.
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Starostka dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na rok 2018 a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 27/3/2018 bylo schváleno.

c)Žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství na kanalizaci a vodovod ul. V
Průhonu
Předsedající informovala o podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství výzva: Podpora
výstavby a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, která se použije
k výstavbě kanalizace a vodovodu v ul. V Průhonu.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství výzva:
Podpora výstavby a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. a závazek
spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 28/3/2018 bylo schváleno.

d)Příkazní smlouva
Předsedající informovala zastupitele o uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Lety a společností
Artendr s.r.o. Jedná se o Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Rozšíření
kanalizace a vodovodu v obci Lety – ulice V Průhonu“ pro Středočeský kraj a Ministerstvo
zemědělství. Za činnost dle této smlouvy náleží společnosti Artendr s.r.o. odměna ve výši
25 000,- Kč bez DPH do 10 dnů od odevzdání každé formálně správné žádosti o dotaci a 1,8%
z výše každé přiznané (přidělené) dotace, o kterou bylo společnost Artendr žádáno.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Lety a společností
Artendr s.r.o. Jedná se o Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Rozšíření
kanalizace a vodovodu v obci Lety – ulice V Průhonu“ pro Středočeský kraj a Ministerstvo
zemědělství. Za činnost dle této smlouvy náleží společnosti Artendr s.r.o. odměna ve výši 25
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000 ,- Kč bez DPH do 10 dnů od odevzdání každé formálně správné žádosti o dotaci a 1,8% z
výše každé přiznané (přidělené) dotace, o kterou bylo společností Artendr žádáno.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 29/3/2018 bylo schváleno.

14. Odsouhlasení úvěrového rámce pro projekt ,,Bezpečnost chodců v Letech II“
Předsedající informovala zastupitele o uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na
Překlenovací úvěr, který se použije při financování projektu Bezpečnost chodců v Letech II.
Parametry úvěru jsou:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

výše úvěru: 10.000.000,-Kč
čerpání: do 30. 9. 2018
splatnost: 20. 12. 2021
splácení: do 31. 6. 2019 mimořádná splátka z dotace min. 7.000.000,-Kč, zbytek
pravidelné rovnoměrné měsíční splátky od 20. 1. 2019 do 20. 11. 2021 ve výši
84.000,-Kč, poslední splátka 20. 12. 2021 ve výši 60.000,-Kč
úroková sazba (variantně, v této době reálné sazby):
o pevná ve výši 1,25% p.a.
o plovoucí, PRIBOR 6M + 0,17% p.a. (k dnešku abs. 1,16% p.a.)
poplatky: 100,-Kč za vedení úvěrového účtu měsíčně, 10,-Kč za účetní položku na
úvěrovém účtu (čerpání/splátka jistiny)
elektronický měsíční výpis
mimořádné splátky, nečerpání/nedočerpání úvěru bez sankce
zajištění: bez zajištění

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
I.
parametry úvěrového rámce:
•
výše úvěru: 10.000.000,-Kč
•
čerpání: do 30. 9. 2018
•
splatnost: 20. 12. 2021
•
splácení: do 31. 6. 2019 mimořádná splátka z dotace min.
7.000.000,-Kč, zbytek pravidelné rovnoměrné měsíční
splátky od 20. 1. 2019 do 20. 11. 2021 ve výši 84.000,-Kč,
poslední splátka 20. 12. 2021 ve výši 60.000,-Kč
•
úroková sazba: pevná ve výši 1,25% p.a.
•
poplatky: 100,-Kč za vedení úvěrového účtu měsíčně, 10,-Kč
za účetní položku na úvěrovém účtu (čerpání/splátka
jistiny)
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•
•
•
II.

elektronický měsíční výpis
mimořádné splátky, nečerpání/nedočerpání úvěru bez
sankce
zajištění: bez zajištění

pověření starostky obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí Lety a Českou
spořitelnou a.s.

Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 30/3/2018 bylo schváleno.

15. Žádost o dotaci na veřejnou zeleň na ul. Pražská
Předsedající informovala o podání žádosti z výzvy Operační program životního prostředí, akce
,,Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy. Cílem tohoto programu je zajistit zachování a
vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako součásti funkčního a strukturovaného systému
sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánován a podpora zvyšování podílu zeleně ve
městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v
původní zástavbě.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy Operačního programu
životního prostředí, akce ,,Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 31/3/2018 bylo schváleno.

16. Schválení zápisu do Kroniky obce Lety za rok 2017
Předsedající informoval o zápisu do Kroniky obce Lety za rok 2017, který provedla Mgr. XY. Se
zápisy do Kroniky bude pokračovat i v roce 2018. Předsedající zároveň poděkoval paní XY za
vedení Kroniky obce Lety
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zápis do Kroniky obce Lety za rok 2017.
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 32/3/2018 bylo schváleno.

17.Schválení grantu Festival umění pohybu
Předsedající seznámila přítomné o přidělení dodatečného grantu obce Lety na rok 2018 ve výši
30.000,- Kč pro XY. Jedná se podporu akce Festival umění pohybu, oslava nejdelšího dne
v roce, podpora kulturního života v obci, tanec/ pohyb zpět do života lidí. Akce se bude konat
23. 6. 2018 U Srubu od 15 hod do 22 hod.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje dotaci ve výši 30.000,- Kč pro paní XY. S paní XY
bude uzavřena Smlouva o poskytnutí grantu.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 33/3/2018 bylo schváleno.

18.Různé
a) Smlouva – dodatek AQC
Předsedající informovala přítomné o záměru obce uzavřít shrnující dodatek ke smlouvě o
provozování mezi obcí Lety a provozovatelem vodovodu, společností Aquaconsult, s.r.o.,
který by zpřehlednil dosud uzavřenou smlouvu a dodatky k ní.
K tomuto bodu proběhla diskuze mezi zastupiteli. Místostarosta J. Bolart žádal o doplnění
smlouvy o 7 – 8 bodů, které byly poslány společnosti Aquaconsult, s.r.o. v roce 2015. Dále
místopředseda navrhl použít smlouvy, které má na svých stránkách Operační program
životního prostředí. Místostarosta očekává od nové smlouvy:
1. Sankce pro provozovatele
2. Výkonové ukazatele
3. Kvalitní smlouvu
Předsedající sdělila, že pokud bychom smlouvu změnili v navržených bodech, pak podle názoru
právní kanceláře, by muselo být vypsáno koncesní řízení, protože by se výrazně změnily
podmínky, za kterých byla podepsána smlouva původní.
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Následně pan místostarosta Bolart dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje vypsání koncesního řízení na provozovatele vodovodu
obce Lety.
Výsledek hlasování:

PRO

3

PROTI

3

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 34/3/2018 nebylo schváleno.

b) Odsouhlasení dohody k provozně technické smlouvě
Předsedající informovala přítomné o záměru obce uzavřít dohodu s provozovatelem
vodovodu, společností Aquaconsult, s.r.o., která se týká výše vodného na rok 2018 a úhrady
finančních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného za provozování
vodovodu v roce 2018. Předmětem smlouvy, je i řešení situace, kdy předpokládané množství
vody z TřeMoLe nebude nakoupeno, tím dojde k úspoře nákladů, tyto uspořené náklady na
vodu nakoupenou budou provozovatelem převedeny do prostředků obnovy infrastrukturního
majetku obce Lety v následujícím kalkulačním období.
Předsedající doplnila, že pokud by se tato dohoda neodsouhlasila, mohla by obec v tomto roce
přijít o uspopřené náklady, které nebudou převedeny do prostředků obnovy infrastrukturního
majetku za rok 2018. Místostarosta Jíří David souhlasil s touto obavou, ale zároveň poukázal
na nutnost řešit celou věc koncepčně, tzn. Novou smlouvou i za cenu vypsání koncesního
řízení, které nebylo v předchozím usnesení schváleno. Toto řešení považuje za polovičaté.
Předsedající celou dohodu přečetla, znění dohody bude součástí zápisu jako příloha č.13.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje podepsání dohody o výši vodného na rok 2018 a o úhradě
finančních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného v roce 2018. Celé
znění dohody je součástí zápisu jako příloha.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 35/3/2018 bylo schváleno.

c) Technický audit
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Předsedající informovala přítomné o žádosti ze strany obce Karlík o provedení technického
auditu skupinového vodovodu, který je ve společném vlastnictví obec Lety a obce Karlík.
Místostarosta J. Bolart žádost obce Karlík přečetl.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje vyhlášení a provedení technického auditu skupinového
vodovodu Karlík - Lety, o jehož vyhlášení obec Karlík dopisem ze dne 26. října 2017 požádala
Ministerstvo zemědělství. Souhlas vyjadřujeme za předpokladu, že obec Lety neponese
náklady na provedení technického auditu.
Výsledek hlasování:

PRO

2

PROTI

1

ZDRŽEL SE

3

Usnesení číslo 36/3/2018 nebylo schváleno.

d) Pasportizace společné části
Předsedající upozornila přítomné na nedokončenou pasportizaci společné části vodovodu
Karlík – Lety. Dokončení pasportizace vlastních a společných částí by mělo předcházet
provední technického auditu. Dále není dořešeno zabřemenění v trase vodovodu. Obec Lety
požádá obec Karlík o podílové spolufinancování.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje pasportizaci společné části vodovodu. K provedení této
pasporizace je nutné oslovit alespoň 3 firmy, které by předložily cenovu nabídku ke
schválení. Zároveň by se požádala obec Karlík o podílové spolufinancování, ve stejném
poměru.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 37/3/2018 bylo schváleno.

e) Poskytování informací z telemetrie
Místostarosta Jaroslav Bolart požádal zastupitele o souhlas se vzájemným předáváním dat
z telemetrií z obce Lety do obce Karlík a naopak.
Místostarosta Jaroslav Bolart dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje vzájemné předávání dat z telemetrií z obce Lety do obce
Karlík a naopak.
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Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 38/3/2018 bylo schváleno.

f) Stanovení počtu dětí na třídách pro školní rok 2018/19
Předsedající informovala přítomné o žádosti ze strany Mateřské školky Lety o stanovení počtu
dětí ve třídách pro školní rok 2018/19 v souladu s § 23 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., školský
zákon. Tento počet obec Lety stanovuje na 25 dětí na jednu třídu, tedy celkem 50 dětí.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje počet dětí na 25 dětí na jednu třídu, tedy 50 dětí
celkem pro školní rok 2018/19.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 39/3/2018 bylo schváleno.

g) Podpora Linky bezpečí, z.s.
Předsedající informoval přítomné o dopise, který obec Lety dostala od společnosti Linky
bezpečí, z.s. Ředitelka v dopise žádá o podporu Linky bezpečí, z.s. finanční částkou ve výši
7.500,-Kč na provoz této organizace. Tato společnost žádala o pomoc i v minulém roce.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje finanční podporu ve výši 7.500,- Kč na provoz Linky
bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 40/3/2018 bylo schváleno.
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Diskuze:
• Cyklostezka
Veřejného zasedání zastupitelstva se zúčastnili občané, kteří otevřeli problém vedení
cyklostezky skrz obytnou zónu. Hovořilo se o agresitivitě a hulváctví cyklistů, nerespektování
povolené rychlosti a o ohleduplnosti k ostatním občanům bydlících, využívajících cyklostezku.
Z diskuze vyplynulo toto řešení:
1. Zažádání o stanovení dopravních značek ,,Cyklisto sesedni z kola“
2. Instalace dalších zpomalovacích prahů
3. Dohoda s Městskou policií – průběžná kontrola
4. Obnova značení na silnicích – vyznačení cyklotrasy
5. Zanesení průjezdu obytnou zónou do map

• Projekt MŠ a ZŠ
Další tématem diskuze byl projekt Nové MŠ a ZŠ v Letech. Pan XY měl dotazy ohledně
financování projektu, velikosti budov. Zastupitelé se shodli, že budoucí zastupitelé by měli
jednat o dalším odkupu vedlejších pozemků pro výstavbu sportovního zázemí k ZŠ.

Závěr
Starostka poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 22,30 hodin.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé: Ing. Iva Kuklová v.r.

Ing. Jiří David v.r.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 20. 46. 2018 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení číslo 1/3/2018
ověřovatele zápisu Ing. Ivu Kuklovou a Ing. Jiřího Davida,
zapisovatelkou dnešního zápisu Lucii Kvasničkovou.
Usnesení číslo 2/3/2018
zápis z minulého veřejného zasedání.
Usnesení číslo 3/3/2018
program veřejného zasedání konaného 20. 6. 2018
v předloženém znění.
Usnesení číslo 4/3/2018
účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
Usnesení číslo 5/3/2018
Závěrečný účet obce Lety za rok 2017 v předloženém znění bez
výhrad a Zprávu o přezkumu hospodaření obce Lety za rok 2017 v předloženém
znění, také bez výhrad.
Usnesení číslo 6/3/2018
účetní závěrku včetně výsledku hospodaření příspěvkové
organizace MŠ Lety za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad.
Usnesení číslo 7/3/2018
rozpočtové opatření č. 3 /2018 v předloženém rozsahu.
Usnesení číslo 8/3/2018
I.
uzavření smlouvy s nezávislým auditorem Ing.
Vladislavem Schindlerem o provedení přezkoumání hospodaření obce Lety za rok 2018
II. pověření starostky k podpisu uvedené smlouvy.
Usnesení číslo 9/3/2018
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohodou o umístění kabelového vedení dle projektu IE-12-6007358/VB/01 Řevnice
ul. K Viaduktu - obnova NN, jehož délka nepřesáhne 57 m. Budoucí oprávněná –
společnost ČEZ, a.s. zastoupena na základě plné moci společností Elektromontáže
s.r.o., je investorem stavby, která se bude nacházet na pozemku obce Lety p. č.
711/1,1711/2,1711/8, 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 14.400,Kč a dále 500 Kč za každý den prací omezující užívání tohoto pozemku.
Usnesení číslo 10/3/2018 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
jednotlivými zájemci dle seznamu, který byl uzavřen 18. června 2018. Jedná se vždy o
příspěvek ve výši 10.000,- Kč, resp. 7.500,- Kč na vybudování jedné kanalizační
přípojky pro jednu bytovou jednotku v ul. V Průhonu.
Usnesení číslo 11/3/2018 Smlouvy o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
jednotlivými zájemci dle seznamu, který byl uzavřen 18. června 2018. Jedná se vždy o
příspěvek ve výši 10.000,- Kč, resp. 7.500,- Kč na vybudování jedné vodovodní
přípojky pro jednu bytovou jednotku v ul. V Průhonu.
Usnesení číslo 12/3/2018 Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování vodovodní přípojky pro pozemek par.
č. xx v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek činí 10.000,-Kč.
Usnesení číslo 13/3/2018 Smlouvu o příspěvku na rozvoj infrastruktury mezi Obcí Lety a
panem XY. Předmětem smlouvy je vybudování kanalizační přípojky pro pozemek par.
č. xx a stavbu e.č.xx v kat. ú. Lety u Dobřichovic. Příspěvek činí 10.000,-Kč.
Usnesení číslo 14/3/2018 uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené 11. března
2016 mezi Obcí Lety a panem XY a paní XY. V Dodatku č. 1 došlo ke změně mezi dárci,
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kdy nyní je jeden z dárců pan Jan Nádr, jehož právní předchůdkyně je paní XY.
Předmětem tohoto Dodatku je převod vlastnických práv k pozemku parc. xx o výměře
41m² - v obci Lety, kat. ú. Lety u Dobřichovic, druh pozemku ostatní komunikace. Kupní
cena pozemků byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 3115-08/16 ze dne
12. 2. 2016, který vypracoval Vladimír Kubenka. Kupní cena činí za 1 m² 217,65 Kč.
Kupní cena za 41 m² tedy činí 8.923,65 Kč.
Usnesení číslo 15/3/2018 uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů mezi Obcí Lety a společností KVB. Společnost KVB bude vykonávat
funkci pověřence i pro Mateřskou školu Lety. Cena za předmět plnění dle smlouvy
4.500,- Kč bez DPH za měsíc.
Usnesení číslo 16/3/2018 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Lety ve formě
dotace ve výši 1.282.000,- Kč na projekt ,, Rekonstrukce fotbalových šaten FK Lety
v obci Lety“ na základě žádosti FK Lety.
Usnesení číslo 17/3/2018 uzavření Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Tato
smlouva se uzavře mezi obcí Lety a FK Lety z.s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí
finanční podpory z rozpočtu obce Lety ve formě dotace na základě individuální žádosti
FK Lety z.s ve výši 1.282.000,-Kč. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv.
Usnesení číslo 18/3/2018 záměr bezúplatně převést část protihlukové stěny v ulici
Karlštejnská, která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č. 1284/1 ve vlastnictví
Středočeského kraje a pozemků parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38, 1326/45 ve
vlastnictví Obce Lety a pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519, 521,
528, 529 v obci Lety, kat.ú. Lety u Dobřichovic.
Usnesení číslo 19/3/2018 uzavření Darovacích smluv mezi obcí Lety a SVJ Karlštejnská 515,
517 a 519 a SVJ Karlštejnská 521, 528, 529. Předmětem smlouvy je protihluková stěna
která tvoří rozhradu mezi pozemkem parc. č. 1284/1 ve vlastnictví Středočeského kraje
a pozemků parc. 1284/9, 1326/36, 1326/38, 1326/45 ve vlastnictví Obce Lety a
pozemky u bytových domů popisných čísel 515, 517, 519, 521, 528, 529 v obci Lety,
kat.ú. Lety u Dobřichovic. V majetku obce je 1. část protihlukové stěny ohodnocena na
150.000,- a bude 1/3 darována bytovým domům č. popisné 515, 517 a 519. 2. Část je
ohodnocena na částku 124.880,- a bude opět vždy 1/3 darovaná bytovým domům č.
popisné 521,528 a 529.
Usnesení číslo 20/3/2018 I. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci tematického zadání Kofinancování účelových
investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obci na rok 2018 –
pořízení nového dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč dle usnesení schváleného
zastupitelstvem Stč. kraje č. 012-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018
II. pověření starostky obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy
s poskytovatelem dotace
Usnesení číslo 21/3/2018 I. přijetí dotace od Ministerstva vnitra Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky z programu 01424 Dotace pro jednotky
SDH obcí - Dotace automobil s požárním přívěsem nákladním ve výši 450.000,- Kč a
závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
II. pověření starostky obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy
s poskytovatelem dotace.
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Usnesení číslo 22/3/2018 I.
schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt ,,
Pořízení nového dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním. Byla přijata
nabídka firmy Vesta Auto Corson s.r.o., a to v celkové částce 944.550,- Kč
II.
pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi
obcí Lety a společnostíVesta Auto Corson s.r.o.
Usnesení číslo 23/3/2018 počet členů zastupitelstva obce, který vzejde z nových
komunálních voleb na 7 členů.
Usnesení číslo 24/3/2018 I. konání závodu horských kol „Praha-Karlštejn Tour“
pořádaných společností Kolo pro život z.s. se startem a cílem v obci Lety, který se bude
konat dne 21. 7. 2018. Zastupitelstvo souhlasí s pod podmínkou pro konání této akce,
a to složení kauce Kč 100.000,- min. 3 dny před konáním závodu. Tyto prostředky
budou použity pro případné krytí ztrát a poškození na majetku obce Lety, či majetku
obcí spravovaném. Dále obec žádá o zajištění stávajícího zatravněného prostoru hřiště
na volejbal pod srubem u hráze před poškozením vzešlého travního porostu.
Samozřejmý je úklid odpadků a zvládnutí dopravy před a během závodu
II. pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí Lety
a společností Kolo pro život z.s.
Usnesení číslo 25/3/2018
I. schvaluje výsledek výběrového řízení na pro akci: ,,Kanalizace
a vodovod v ul. V Průhonu – Lety“. Byla přijata nabídka firmy Stavitelství Řehoř, s.r.o.,
Černošice s cenovou nabídkou 3.148.043,71 Kč.
II. pověřuje starostku obce Lety k podpisu smlouvy mezi obcí
Lety a společností Stavitelství Řehoř, s.r.o., Černošice
Usnesení číslo 26/3/2018 I. cenovou nabídku na stavební dozor od pana Kubáta na
projekt Kanalizace a vodovod v ul. Průhonu ve výši 96.751,- Kč
II. pověření starostky k podpisu této smlouvy.
Usnesení číslo 27/3/2018 podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního
prostředí a zemědělství na rok 2018 a závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
Usnesení číslo 28/3/2018 podání žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství výzva:
Podpora výstavby a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II. a
závazek spolufinancování projektu z rozpočtu obce.
Usnesení číslo 29/3/2018 uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí Lety a společností Artendr
s.r.o. Jedná se o Smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Rozšíření
kanalizace a vodovodu v obci Lety – ulice V Průhonu“ pro Středočeský kraj a
Ministerstvo zemědělství. Za činnost dle této smlouvy náleží společnosti Artendr s.r.o.
odměna ve výši 25 000 ,- Kč bez DPH do 10 dnů od odevzdání každé formálně správné
žádosti o dotaci a 1,8% z výše každé přiznané (přidělené) dotace, o kterou bylo
společností Artendr žádáno.
Usnesení číslo 30/3/2018 I.
parametry úvěrového rámce:
•
výše úvěru: 10.000.000,-Kč
•
čerpání: do 30. 9. 2018
•
splatnost: 20. 12. 2021
•
splácení: do 31. 6. 2019 mimořádná splátka z dotace min. 7.000.000,-Kč,
zbytek pravidelné rovnoměrné měsíční splátky od 20. 1. 2019 do 20. 11. 2021
ve výši 84.000,-Kč, poslední splátka 20. 12. 2021 ve výši 60.000,-Kč
•
úroková sazba: pevná ve výši 1,25% p.a.
•
poplatky: 100,-Kč za vedení úvěrového účtu měsíčně, 10,-Kč za účetní položku
na úvěrovém účtu (čerpání/splátka jistiny)
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•
•
•

elektronické měsíční výpis
mimořádné splátky, nečerpání/nedočerpání úvěru bez sankce
zajištění: bez zajištění

II.
pověření starostky obce Lety k podpisu smlouvy mezi
obcí Lety a Českou spořitelnou a.s.
Usnesení číslo 31/3/2018 podání žádosti o dotaci z výzvy Operačního programu životního
prostředí, akce ,,Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy.
Usnesení číslo 32/3/2018 zápis do Kroniky obce Lety za rok 2017.
Usnesení číslo 33/3/2018 dotaci ve výši 30.000,- Kč pro paní XY. S paní XY bude
uzavřena Smlouva o poskytnutí grantu.
Usnesení číslo 35/3/2018 podepsání dohody o výši vodného na rok 2018 a o úhradě
finančních prostředků na obnovu infrastruktury vodovodu a nájemného v roce
2018. Celé znění dohody je součástí zápisu jako příloha.
Usnesení číslo 37/3/2018 pasportizaci společné části vodovodu. K provedení této
pasportizace je nutné oslovit alespoň 3 firmy, které by předložily cenovou nabídku ke
schválení. Zároveň by se požádala obec Karlík o podílové spolufinancování.
Usnesení číslo 38/3/2018 vzájemné předávání dat z telemetrií obce Lety a obce Karlík.
Usnesení číslo 39/3/2018 počet dětí na 25 dětí na jednu třídu, tedy 50 dětí celkem
pro školní rok 2018/19.
Usnesení číslo 40/3/2018 finanční podporu ve výši 7.500,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.

Zastupitelstvo obce Lety neschvaluje:
Usnesení číslo 34/3/2018 schvaluje vypsání koncesního řízení na provozovatele vodovodu
obce Lety.
Usnesení číslo 36/3/2018
vyhlášení a provedení technického auditu skupinového
vodovodu Karlík - Lety, o jehož vyhlášení obec Karlík dopisem ze dne 26. října 2017
požádala Ministerstvo zemědělství. Souhlas vyjadřujeme za předpokladu, že obec Lety
neponese náklady na provedení technického auditu.

Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:
•

zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017.

•

závěrečný účet Svazku obcí - Region Dolní Berounka za rok 2017.

•

zprávu o výsledku hospodaření Svazku obcí TŘEMOLE za rok 2017.

•

závěrečný účet Svazku obcí – TřeMoLE za rok 2017.

•

Zprávu z jednání finančního výboru 6/2018.

28

•

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů. Tento
dokument je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Ing. Barbora Tesařová v.r.
starostka

Zapsala: Ing. Lucie Kvasničková v.r.

Ověřovatelé: Ing. Iva Kuklová v.r.

Ing. Jiří David v.r.
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