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

9/2016
14. 12. 2016
Obecní sál u Kafků čp. 36
dle prezenční listiny
0
0
3
Jaroslav Bolart, Ing. Iva Kuklová
Ing. Barbora Tesařová
Alena Vanžurová

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 posledním letošním zasedání. Dále
konstatovala, že jsou přítomni všichni zastupitelé, schůze je tedy usnášeníschopná.
Navrhla jmenovat ověřovatele dnešního zápisu Jaroslava Bolarta a Ing. Ivu Kuklovou,
zapisovatelku dnešního zápisu Alenu Vanžurovou.
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 Jaroslava Bolarta a Ing. Ivu
Kuklovou, zapisovatelku Alenu Vanžurovou.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 1/9/2016 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.
Následně dala předsedající hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lety schvaluje zápis z minulého veřejného zasedání.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 2/9/2016 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 14. 12. 2016 jsou tyto body k projednání:

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

Název materiálu

Předkládá

Zahájení
Návrh rozpočtu obce Lety na rok 2017
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 obce Lety
Přidělení grantů spolkům z rozpočtu obce Lety
Návrh rozpočtu na rok 2017 MŠ Lety
Návrh rozpočtu SO TŘE-MO-LE na rok 2017
Zápis kontrolního výboru
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Odsouhlasení návrhu vlajky obce
Vyhláška o rušení nočního klidu
Různé
Diskuze
Závěr

starostka
Ing. Iva Kuklová
Ing. Iva Kuklová
Ing. Iva Kuklová
starostka
starostka
starostka
Bc. Lukáš Slavík
starostka
Bc. Lukáš Slavík
starostka
starostka
starostka
starostka

Přítomní byli vyzváni k přednesení připomínek a námitek k předloženému návrhu programu.
Nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

2

Usnesení číslo 3/9/2016 bylo schváleno.

2) Návrh rozpočtu obce Lety na rok 2017
Předsedající předala slovo předsedkyni finančního výboru Ing. Ivě Kuklové, která přítomné
seznámila s návrhem rozpočtu obce Lety na rok 2017. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na
úřední desce obce Lety po dobu 15 dnů. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Návrh rozpočtu obce Lety na rok 2017 je jako příloha nedílnou součástí tohoto zápisu.
Ing. Kuklová dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh rozpočtu obce Lety na rok 2017 v předloženém
znění. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 4/9/2016 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření obce Lety č. 6/2016
Dále Ing. Kuklová přítomné krátce seznámila s obsahem rozpočtového opatření obce Lety č.
6/2016. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí.
Podrobnostem a komentáři změn jednotlivých paragrafů a položek RO 6/2016 se věnovala
starostka obce Ing. Barbora Tesařová. Navrhla doplnit položku 5169 – služby v paragrafu
2310 - pitná voda o navýšení na úhradu mimořádných výdajů na zásobování vodou z Třemole
ve výši 580 tis. Kč, dále navýšení rozpočtové položky 6119 paragraf 3635 – Územní
plánování, a to o 300 tisíc Kč, neboť bude ještě v letošním roce proplacena 1/3 nákladů na
pořízení nového ÚP obce Lety. K obsahu RO 6/2016 nebyly dále žádné další dotazy ani
připomínky.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 obce Lety v předloženém
znění se zapracováním navrhovaných doplnění navýšení položek 5169 § 2310 za vodu o 580
tis. Kč a 6119 § 3635 za ÚP o 300 tis. Kč.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 5/9/2016 bylo schváleno.
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4) Rozpočtový výhled obce Lety na roky 2018 -2020
Předsedkyně finančního výboru Ing. Kuklová seznámila přítomné s návrhem rozpočtového
výhledu obce Lety na roky 2018 – 2020, který je přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou
součástí. Následně Ing. Barbora Tesařová informovala podrobně o akcích, které jsou
plánovány ve výhledu. Jedná se zejména o opravu komunikace Na Skalkách, kde jsou již
pozemky pod komunikací ve vlastnictví obce.
Dále navrhovala, aby bylo do výhledu zapracováno spolufinancování rekonstrukce
fotbalových kabin a vybavení SDH, a to na základě žádosti FK Lety, která byla dnes doručena
na obecní úřad. FK Lety podal žádost na MŠMT o dotaci na Projekt „Rekonstrukce
fotbalových šaten FK Lety“ ve výši 80 % celkových nákladů na uvedený Projekt. Zbývajících
20 % celkových nákladů na realizaci Projektu musí být dofinancován z vlastních prostředků,
které by měla poskytnout Obec Lety z vlastního rozpočtu. Projekt by měl být zapracován
prozatím do rozpočtového výhledu na rok 2017. V případě, že bude dotace z MŠMT
poskytnuta FK Lety a dojde k realizaci Projektu, bude nutné financování řešit rozpočtovým
opatřením. Předpoklad realizace je rok 2017, celkové náklady na plánovaný Projekt jsou
podle rozpočtu 6,400 tis. Kč.
Posledním návrhem do diskutovaného rozpočtového výhledu byl předložený návrh ing.
Barbory Tesařové ohledně nutnosti pořízení vybavení letovských hasičů, a to ve výši
maximálně 200 tis. Kč.
Zástupce starosty Jaroslav Bolart navrhl možnost dofinancování podílu 20 % na Projektu
Rekonstrukce fotbalových kabin FK Lety dojednáním překlenovacího úvěru, a to v případě, že
bude FK Lety dotace poskytnuta. Tento úvěr by byl čerpán v roce 2017 se splatností v roce
2018. Financování by bylo řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2017.
K předloženému návrhu rozpočtového výhledu nebyly vzneseny žádné další dotazy ani
připomínky.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 obce Lety
s doplněním zapracování položek pro financování 20 % nákladů na realizace Rekonstrukce
kabin FK Lety na rok 2017 ve výši 1,280 Kč a pořízení vybavení pro SDH Lety do výše 200 tis
Kč na rok 2018.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 6/9/2016 bylo schváleno

5) Přidělení grantů spolkům z rozpočtu obce Lety na rok 2017
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi podmínek pro vyhlášení grantů a s výsledky
přidělení grantů obce Lety na rok 2017. V níže uvedené tabulce je přehled spolků, které o
grant zažádaly, stručný popis projektů a požadovaná částka grantu. V posledním sloupečku je
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uvedena částka, která bude na základě vyhodnocení zastupitelstvem obce Lety jednotlivým
spolkům přidělena. Na rok 2017 bude rozděleno 200 tis. Kč.
Tabulka s přehledem žádostí o granty od Obce Lety na rok 2017
Žadatel

Popis projektu

Sportovní činnost:
Český kynologický svaz –
Sportovní akce 2017,
ZKO Lety
závody, zkoušky z výkonu
Kulturní činnost:
Sportovní ples
TJ Sokol Lety
Sportovní činnost:
Buď fit rodino II. ročník
Práce s mládeží:
Pravidelná činnost
(nájem,energie,lektor,mater.
vybavení)
FK Lety, z. s.
Sportovní činnost:
Sportovní činnost FK Lety
po celý rok 2017
Kulturní činnost:
Kulturní akce RC Leťánek
pro letovské občany a okolí
2017, celkem 9 kulturních
akcí
Leťánek, z.s.

Požadovaná
částka

Přidělení částka

50 000 Kč

21 000 Kč

15 000 Kč

10 000 Kč

27 700 Kč

23 000 Kč

60 000 Kč

28 000 Kč

70 000 Kč

30 000 Kč

60 262 Kč

38 000 Kč

Počet aktivních dětí 25,
Hasičské soutěže, Výlety,
sportovní akce, týdenní
pobyt v přírodě
Kulturní činnost:
Osada Strong Boys,
spolek

Michal Vojáček, fyzická
osoba

Country bál 2017 a Potlach a
dětský den Osady Strong
Boys
Kulturní činnost:
Sportuj a bav se, lokální
hudební aktéři, nové tváře,
akce ve dnech 15. - 16. 6.
2016
Sportovní činnost:
Sportuj a bav se - den
netradičních sportů,
možnost vyzkoušení
netradičních sportů, konání
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20 000 Kč

12 000 Kč
10 000 Kč

109 000 Kč

0 Kč

26 500 Kč

20 000 Kč

souběžně s kulturní činností

Práce s mládeží:
Spolupráce s spolkem Studio
Damúza kulturní ekvivalent
ke sportovnímu festivalu,
tento projekt je nadstavbou
dalších 2 projektů.

64 000 Kč

0 Kč

Předsedající nechala hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce
výši:
ČKS – ZKO Lety
TJ Sokol Lety
FK Lety, z. s.
Leťánek, z. s.
SDH Lety
Osada Strong Boys
Michal Vojáček

Lety schvaluje přidělení grantů jmenovaným spolkům v dále uvedené
- grant ve výši
- grant ve výši
- grant ve výši
- grant ve výši
- grant ve výši
– grant ve výši
- grant ve výši

21.000,-Kč
33.000,- Kč
58.000,- Kč
38.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč

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.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 7/9/2016 bylo schváleno.

6) Návrh rozpočtu MŠ Lety na rok 2017
Ing. Barbora Tesařová seznámila přítomné s obsahem návrhu rozpočtu MŠ Lety na rok 2017.
Návrh MŠ Lety na rok 2017 je přílohou tohoto zápisu a je jeho nedílnou součástí.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh rozpočtu MŠ Lety na rok 2017 v předloženém
znění.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 8/9/2016 bylo schváleno.

7) Návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2017
Ing. Barbora Tesařová podala informace ohledně návrhu rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na
rok 2017. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce Lety.
Návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe je přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2017.

8) Zápis kontrolního výboru
Informace o provedené kontrole podal předseda kontrolního výboru Bc. Lukáš Slavík.
Kontrola byla provedena dne 23. 11. 2016, bylo kontrolováno:
a) Žádosti o přidělení grantů spolkům v obci Lety pro rok 2017
b) Vyúčtování přidělených grantů na rok 2016 poskytnutých obcí Lety.
Z podrobné kontroly vyplynulo, že nebyly shledány závady.
Zápis kontrolního výboru obce Lety je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí zápis kontrolního výboru obce Lety.

9) Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IP-12-6011390/VB/01, „Lety V Průhonu 1032/29 - připojka kNN“
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Obcí Lety a
společností ČEZ Distribuce, a. s. zastoupené firmou Elektromontáže s. r. o.
Obec Lety je vlastníkem pozemků p. č 1033/3 a 1033/4 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 č. 10001. Dotčené nemovitosti se nacházejí na
území vymezeném licencí, v němž společnost ČEZ provozuje distribuční soustavu, obec Lety
má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat zařízení distribuční
soustavy. Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene – služebnosti – zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
Věcné břemeno činí celkem 11 m délkových. Jednorázová náhrada za služebnost se sjednává
ve výši 2.200,- Kč.

Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011390/VB/01, „Lety V Průhonu
1032/29 - přípojka kNN“ na pozemcích ve vlastnictví Obce Lety p. č. 1033/3 a 1033/4, 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 č.
10001. Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 2.200,- Kč.

7

Výsledek hlasování:

PRO

6

PROTI

0

ZDRŽEL SE

1 – Ing. Jiří David

Usnesení číslo 9/9/2016 bylo schváleno.

10) Odsouhlasení návrhu vlajky obce
Bc. Lukáš Slavík informoval přítomné o podrobnostech návrhu vlaky obce Lety.
Na základě smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2016 uzavřenou s Mgr. Janem Tejkalem byly zaslány
obci tyto dokumenty a návrhy:
1) textový materiál k návrhu vlajky obce
2) výtvarnou realizaci znaku a variant návrhu vlajky,
3) vyjádření člena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, z něhož vyplývá, že všechny
varianty návrhu vycházejí z obecných zásad heraldické a vexilologické tvorby a
mohou být tedy předloženy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o schválení a doporučení Předsedovi
PS P ČR vlajku obci udělit.
Zastupitelstvo obce Lety se po prostudování návrhů podoby vlajky přiklonilo k variantě č. 3.,
č. 3, kdy list tvoří šest vodorovných pruhů, střídavě modrých a bílých, v poměru 11:1:1:1:1:1.
V horním modrém pruhu vycentrované zkřížené žluté klíce. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrhy podoby vlajky obce Lety jsou součástí tohoto zápisu.
BC. Lukáš Slavík dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje vhledem k jednoduché koncepci znaku variantu č. 3, kdy list
tvoří šest vodorovných pruhů, střídavě modrých a bílých, v poměru 11:1:1:1:1:1. V horním
modrém pruhu vycentrované zkřížené žluté klíce. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 10/9/2016 bylo schváleno.

11) OZV č. 1/2017 – O rušení nočního klidu
Předsedající starostka Ing. Tesařová podrobně informovala o znění nové Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2017 o rušení nočního klidu na území obce Lety. Původní vyhláška je z roku
2013 a má číslo 3/2013. Byly podány informace o obsahu původní vyhlášky.
Nová vyhláška č. 1/2017 by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2017. Návrh OZV č. 1/2017 je
přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí. V příloze vyhlášky budou uvedeny akce
s datem konání v roce 2017, tato příloha bude každý rok měněna.
Obsahem přílohy pro rok 2017 by měly být tyto plánované akce:
4. 2. 2017
- Masopust
24. 2. 2017 - Sportovní ples
30.4.2017
- Čarodějnice
20. 5. 2017 - Buď fit rodino
27. 5. 2017 - Máje
4. 6. 2017
- Královský průvod
10.6.2017
- Country bál
30. 6. 2017 - Disco na hřišti
11. 11. 2017 - Svatomartinské posvícení
10. 12. 2017 - Stříbrná neděle
Následně proběhla diskuse přítomných zastupitelů i občanů, ve které byly sděleny
připomínky. Například byl vznesen dotaz, jak bude posuzováno, pokud se vyskytne další
akce, která dosud není známa, a proto není znám ani termín jejího konání. Dále bylo
diskutováno, zda zapracovat do nové vyhlášky i omezení rušivých činností ve svátky a o
nedělích, kdy byly předneseny názory, že by toto mělo být spíše zachováno. Dále byl
přednesen diskusní příspěvek k používání petard a konání nenahlášených ohňostrojů
v průběhu celého roku. Nadměrný hluk, zvukové efekty i světelné efekty nenahlášených
soukromých ohňostrojů ruší občany, děsí domácí zvířata i zvířata ve volné přírodě. Z diskuse
dále vyplynulo, že používání pyrotechniky je v podstatě v rozporu se zákonem, nicméně je
těžké zákon aplikovat na občany, kteří jej porušují, protože nejsou usvědčeni.
Resumé dnešního jednání ve věci vyhlášky: doladit znění vyhlášky, doplnit potřebné
informace ohledně zákazu používání hlučných nástrojů a připravit ke schválení vyhlášku
v příštím roce. V dané věci nebylo na dnešním jednání hlasováno.
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12) Různé
Problematika řešení zdrojů pitné vody
Starostka přednesla informace k tématu s navrženými možnostmi řešení.
Možnost řešení – oddělení horního tlakového pásma Lety a Roviny od vodovodu Kalevod a
jeho propojení na vodovodní systém TřeMoLe
Oddělení jmenovaných oblastí znamená „ušetření“ při maximálních odběrech cca 40
m3/den. Toto řešení je možné zrealizovat s nulovými náklady, neboť je již nyní technologicky
možné systémy v ATS Lety oddělit. Odběratelé ve jmenované oblasti by měli vodné jako
v celém vodovodním systému TřeMoLe, odlišné od ceny Kalevodu.
KaLeVod by přebíral vodu z TřeMoLe jen v největších špičkách. Voda převzatá z TřeMoLe do
KaLeVodu by byla pouze v období sucha.
Toto opatření neobnáší žádné technologické řešení, pouze vytvoření upravených kalkulací.
 Požádat VaK Beroun o cenu vody předané na zvýšené množství upravených kalkulací
 Vytvořit upravené kalkulace TřeMoLe a Kalevodu
 Vytvořit kalkulaci vody předané z TřeMoLe do Kalevodu
 Nutno regulovat a častěji kontrolovat přítoky a odtoky vč. dochlorace vody
Řešení znamená, vzhledem k míchání dvou různých vod různého složení, že dojde ke změně
senzorických vlastností vody. Voda stále bude splňovat kvality pitné vody dle Vyhlášky
252/2001 v platném znění. Starostka předala slovo Jaroslavu Bolartovi, který podal další
informace. Další informace se týkaly technických podrobností a možností dalších řešení a
také možností kalkulování ceny vody. Před členy zastupitelstva obce Lety stojí rozhodnutí,
jak vyřešit problém se zásobováním obce Lety pitnou vodou. Je potřeba záležitosti vyřešit
smlouvami tak, aby za odebranou vodu platili koneční spotřebitelé a ne obec. Je potřeba
jednat o návrhu kalkulace vodného a následně kalkulaci schválit. Možností je více, člen
zastupitelstva obce Lety Ing. Pavel Schier vysvětlil ještě další možnosti řešení a eventuální
investice do nových zdrojů vody. Informoval o možnosti zásobování pitnou vodou tak, že by
obec byla rozdělena na dvě části. Vodné by bylo pro všechny ve stejné výši, ale vyšším
nájemným by se umořovala částka, kterou uhradila obec za odebranou vodu ze systému
Třemole v letošním roce, když došlo ke snížení vydatnosti zdrojů vody v KaLeVodu.
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Jaroslav Bolart dále informoval o plánovaných možnostech odebírat vodu ze systému Města
Řevnice, což momentálně ještě možné není. Město Řevnice má přebytek vody, který by
pokryl potřeby Letů. Dále konstatoval, že by zástupci obce Karlík měli zájem jednat se
zástupci naší obce i se zástupci Města Řevnice, aby se dohodnuli na odběru vody pro obec
Karlík. V době zvýšené spotřeby odebrané vody, jejíž objem bychom nebyli schopni pokrýt ze
zdrojů KaLeVodu, mohli bychom nedostatek vody řešit odběrem vody z vodovodního
systému ze zdrojů Města Řevnice anebo z vodovodního systému TřeMoLe.
Ing. Barbora Tesařová navrhla, aby ještě do konce letošního roku byla iniciována schůzka
v uvedených záležitostech, v úvahu přichází tento nebo příští týden. Z jednání zastupitelstva
obce Lety vyplývá, že je přijatelná varianta rozdělení obce na dvě části, přičemž bude každá
část zásobovaná z jiného vodovodního systému.
Proběhla diskuse k uvedené problematice.
Závěr diskuse – Ing. Barbora Tesařová konstatovala, že obec Lety preferuje realizovat návrh
rozdělení obce a zásobovat každou část z jiného vodovodního systému, jak výše uvedeno.
Dále vznesla připomínku, že podle jejího názoru by obec Lety měla mít zajištěny svoje zdroje
vody, aby byla v budoucnu v zásobování pitnou vodou pro svoje občany soběstačná, a to
průzkumem pozemků u Berounky.
Zástupce starosty Jaroslav Bolart reagoval na připomínku starostky. Myslí si, že obecní
pozemky, na kterých by mohl být proveden průzkum ohledně možného zdroje pitné vody
pro obec Lety je možná v ochranném pásmu dosavadních vrtů, které vlastní Město Řevnice a
Město Dobřichovice. Je třeba průzkum v těchto místech zvážit, aby nedošlo k narušení
stávajících zdrojů sousedních obcí. Je to věc dalšího jednání.
Zástupce starosty Ing. Jiří David konstatoval, že dle jeho názoru není momentálně prioritou
pro obec hledání dalších zdrojů pitné vody. Obec musí řešit nejdříve rozpracované záležitosti
a v následujících dvou letech je nutné zabývat se řešením výstavby ZŠ a nové MŠ,
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dobudováním základní infrastruktury v některých částech obce, kde dosud chybí (kanalizace,
vodovod) a řešit opravy komunikací.
Zástupce starosty Jaroslav Bolart se ještě vrátil k hodnocení čerpací zkoušky, které dělala
firma Vodní zdroje. Čerpání vody z vrtu by nyní mělo být monitorováno sondou. Dále hovořil
o technických záležitostech, které jsou řešeny s provozovatelem, firmou Aquaconsult s.r.o.,
která nyní čeká na naše rozhodnutí v daných záležitostech (monitorovací sonda). Jaroslav
Bolart navrhl, aby bylo hlasováno o rozhodnutí poptat uvedené práce u Vodních zdrojů.
Předsedající dala následně hlasovat o usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh řešení zásobování pitnou vodou obec Lety
v následujícím znění:
 Obec Lety bude rozdělena podle schématu č. 2 uvedeném v tomto zápisu na dvě části
 jedna část obce bude zásobována z vodovodního systému TřeMoLe – horní tlakové
pásmo (oddělené stanicí ATS)
 druhá část obce bude zásobována z vodovodního systému KaLeVod – dolní tlakové
pásmo (oddělené stanicí ATS)
 pro obě části obce zásobované z různých vodovodních systémů bude cena vodného
jednotná
 cena vodného pro vodovodní systém KaLeVod bude odvozena od ceny vodného
vodovodního systému TřeMoLe
 jednat o problematice se zástupci obce Karlík, která je vlastníkem ideální ¼ společných
částí vodovodního systému KaLeVod (vodovod Karlík – Lety).
 navržené řešení realizovat s nulovými náklady, neboť vodovodní systém je
technologicky připraven v ATS stanici tak, aby bylo možno zásobovat pitnou vodou
obec Lety ze dvou různých vodovodních systémů
 dořešit problematiku s obchodními partnery smluvně
 plusový rozdíl mezi cenami vodného v jednotlivých systémech (TřeMoLe a KaLeVod)
zakomponovat do „nájemného“ a vzniklou „finanční rezervu“ použít na umoření
vícenákladů uhrazených za odebranou vodu z vodovodního systému TřeMoLe v roce
2016 z důvodů nedostatku levnější vody z vodovodního systému KaLeVod
 poptání technologického řešení monitoringu čerpání pitné vody z vrtů u firmy Vodní
zdroje
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 11/9/2016 bylo schváleno.
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Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví mezi obcí Lety (nabyvatel) a Otou
Silberem (převodce)






Jedná se o bezúplatný převod vlastnického práva ke sdružené vodovodní a
kanalizační přípojce.
Pan Silber byl investorem vybudované sdružené vodovodní a kanalizační přípojky,
která se nachází na pozemcích p. č. 739, 741, 781, revizní šachty jsou na pozemcích p.
č. 761, 756 před pozemkem 751, mezi pozemky 741 a 739, 799 a 783 v k. ú. Lety u
Dobřichovic.
Hodnota předávané kanalizační přípojky je cca 680.000,- Kč. Ocenění a doba realizace
budou doloženy relevantní dokumentací pro potřeby zavedení do majetku obce
Na základě této smlouvy bude sdružená vodovodní a kanalizační přípojka převedena
do majetku obce Lety.

Dále bylo konstatováno, že byl prověřen stav převáděného majetku. Ze šetření vyplynulo, že
stav majetku je vyhovující. Zástupce starosty Jaroslav Bolart vznesl dotaz, zda nová smlouva
obsahuje ještě podmínku, že se na stávající vedení nebude nikdo další moci připojit. Ing.
Barbora Tesařová odpověděla, že v nové smlouvě tato podmínka uvedena není.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví vybudované
sdružené vodovodní a kanalizační přípojky, která se nachází na pozemcích p. č. 739, 741,
781, revizní šachty jsou na pozemcích p. č. 761, 756 před pozemkem 751, mezi pozemky
741 a 739, 799 a 783 v k. ú. Lety u Dobřichovic. mezi obcí Lety a Otou Silberem v hodnotě
cca 680.000,- Kč. Ocenění a doba realizace budou doloženy relevantní dokumentací pro
potřeby zavedení do majetku obce.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 12/9/2016 bylo schváleno.

Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Vláda ČR na svém zasedání dne 28. listopadu 2016 usnesením č. 1047 schválila nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, a to s účinností od 1. 1. 2017. Novela se přímo dotýká zastupitelstev:
 měst a obcí,
 hlavního města Prahy,
 městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst
a městských částí hlavního města Prahy,
 krajů.
Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev (o 4 %) a zvyšuje
maximální částky, které lze poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev (taktéž až o 4 %).
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Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje nenavýšení odměn členům zastupitelstva obce Lety na
základě novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a odměny zůstanou ve stávající výši.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 13/9/2016 bylo schváleno.

Žádost FK Lety o spoluúčast na financování
Starostka Ing. Barbora Tesařová informovala o žádosti o spoluúčast na financování
rekonstrukce kabin FK Lety. Citovala znění doručeného dopisu od FK Lety.

„Žádost o spoluúčast na financování
Název spolku: FK Lety, z.s.
Sídlo spolku:
IČO:
Spisová značka:
Zastoupený:
Číslo účtu:

Na Víru 337, 252 29 Lety
470 05 157
vložka L 4140 Spolkový rejstřík - Městský soud v Praze
Ing. Petr Ostatek, předseda mail: ostatek@prepos.cz
Ing. Jiří Kárník, sekretář
mail: j.karnik@volny.cz
277281618/0300 vedený u ČSOB a.s.

Žádáme o Vaši spoluúčast na financování projektu „Rekonstrukce fotbalových šaten FK Lety“.
Jedná se o spoluúčast při realizaci investičního záměru dle dotace MŠMT pro rok 2017:
Programové financování:
PROGRAM 133510 „Podpora materiálně technické základny
sportu“.
Celkové náklady projektu: 6.408 tis. Kč
z toho dotace 80 %
5.126 tis. Kč,
spoluúčast 20%
1.282 tis. Kč.
Výše uvedený projekt by měl být realizován v období červen 2017 – listopad 2017, proto Vás
žádáme o zabezpečení částky spoluúčasti (1.282 tis. Kč) z Vašich prostředků pro FK Lety, z.s.
v roce 2017.
Obsahem investičního záměru je provést celkovou rekonstrukci fotbalových šaten FK Lety
včetně klubového zázemí a prostoru pro veřejnost. Vše je v současnosti v havarijním stavu.
Očekávaný přínos projektu spočívá zejména v zásadním zlepšení vnějších i vnitřních prostorů
sportovního zázemí klubu, včetně odstranění nevzhledných objektů, které dělají ostudu
klubu i hyzdí tvář celé obce. Cílovou skupinou nejsou jen domácí a hostující hráč, trenéři a
rozhodčí, kteří se aktivně zúčastňují fotbalových utkání a tréninků, ale i rekreační hráči a
účastníci volnočasových aktivit, které pořádá FK Lety nebo obec Lety. Rekonstrukce
sociálního zařízení pro veřejnost přinese velké zlepšení hygienických podmínek pro diváky i
širokou veřejnost, která využívá i zařízení obce v okolí (dětské hřiště, nové hřiště s umělým
povrchem).
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Dále je nutné připomenout, že fotbalový oddíl má v současnosti 87 členů mladších 18let, a
současné prostředí, kde se tato mládež připravuje na tréninky či utkání, je v dnešní době
nedůstojné a pro mládež nevyhovující.“
Ing. Barbora Tesařová informovala o podrobném jednání zástupců spolku FK Lety za účasti
právníků, kteří pracují pro naši obec. Cena za realizaci rekonstrukce kabin bude ještě
soutěžena, takže možná bud nižší, což by ovlivnilo i výši 20 procentního podílu. Projekt bude
realizován za předpokladu získání dotace od MŠMT.
Přítomní zástupci FK Lety ing. Milan Demjanenko a Petr Ostatek podali informaci, že
momentálně je dopracovávána PD pro UR a stavební povolení. Pro vyřízení stavebního
povolení na akci bude ještě třeba souhlasných vyjádření dotčených sousedů. Konstatoval, že
doufá, že bude vše kladně vyřízené.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje návrh



poskytnutí příspěvku obcí Lety FK Lety v předpokládané výši na základě předložené
žádosti ze dne 14. 12. 2016
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lety a FK dle §10a odst. 5 a) – l) zákona č.
250/2000 Sb. za podmínky, že FK Lety obdrží od MŠMT dotaci ve výši 80% z celkové
částky projektu a spoluúčast obce bude max. 20% z finální celkové částky projektu.

Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 14/9/2016 bylo schváleno.

Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 134/2016 Sb.
Bylo provedeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle §27
zákona 134/2016 Sb. na akci: „OBNOVA LESNÍCH CEST OBCE LETY“.
Do soutěže bylo doručeno celkem 6 nabídek, jediným hodnotícím kritériem byla cena.
Vybrána byla nabídka ekonomicky nejvýhodnější, nabídka firmy Strabag, a.s., Lidická 802,
266 01 Beroun, IČ : 60838744, cena zakázky 637.439,94 Kč bez DPH
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Obnova lesních cest
obce Lety“ a výběr dodavatele soutěžených prací - firmy Strabag, a.s.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0
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Usnesení číslo 15/9/2016 bylo schváleno.

Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 134/2016 Sb.
Bylo provedeno výběrové řízení – zakázka malého rozsahu na akci „Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro obec Lety“
Do soutěže se přihlásily 3 firmy. Jediným hodnotícím kritériem byla cena.
Komise konstatovala, že je ekonomicky nejvýhodnější kontrolovaná nabídka účastníka –
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ : 47116901 za
cenu 269.000,- Kč bez DPH.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování
digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro obec Lety“, kdy
vybrána byla nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 16/9/2016 bylo schváleno.

Informace o výsledku krajské soutěže „My třídíme nejlépe“ za rok
2016
Ing. Barbora Tesařová informovala přítomné o účasti naší obce v krajské soutěži „My třídíme
nejlépe“ za rok 2016 v rámci projektu podpora recyklace a využití odpadů z obcí
Středočeského kraje. V této soutěži se naše obec umístila na 1. místě, a tím získala 60 000,Kč a diplom. Cena bude předána v úterý 20.12.2016. Abychom získanou cenu 60 tis. Kč
obdrželi na účet obce, je třeba schválit přijetí této finanční odměny.
Předsedající dala hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje přijetí finanční odměny ve výši 60 000,- Kč za 1. místo
v krajské soutěži „My třídíme nejlépe za rok 2016 v rámci projektu podpora recyklace a
využití odpadů z obcí Středočeského kraje.
Výsledek hlasování:

PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Usnesení číslo 17/9/2016 bylo schváleno.
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13) Diskuze
Diskuse k jednotlivým bodům proběhla průběžně.

14) Závěr
Starostka poděkovala přítomným a ukončila veřejné zasedání ve 21:10 hodin.

Ing. Barbora Tesařová, starostka

Zapsala: Alena Vanžurová

Ověřovatelé: Jaroslav Bolart

Ing. Iva Kuklová
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Lety
konaného dne 14. 12. 2015 v sále obecního úřadu „U Kafků“
Zastupitelstvo obce Lety schvaluje:
Usnesení č. 1/9/2016
Usnesení č. 2/9/2016
Usnesení č. 3 /9/2016
Usnesení č. 4/9/2016
Usnesení č. 5/9/2016
Usnesení č. 6/9/2016
Usnesení č. 7/9/2016

Usnesení č. 8/9/2016
Usnesení č. 9/9/2016

Usnesení č. 10/9/2016

Usnesení č. 11/9/2016

ověřovatele zápisu Bc. Lukáše Slavíka, Ing. Ivu Kuklovou,
zapisovatelku Alenu Vanžurovou
zápis z minulého veřejného zasedání
program veřejného zasedání
návrh rozpočtu pro obec Lety na rok 2017
rozpočtové opatření č. 6/2016 pro obec Lety
rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 pro obec Lety
přidělení grantů těmto spolkům:
ČKS – ZKO Lety
- grant ve výši
21.000,-Kč
TJ Sokol Lety
- grant ve výši
33.000,- Kč
Fotbalový klub Lety - grant ve výši
58.000,- Kč
Leťánek, o. s.
- grant ve výši
38.000,- Kč
SDH Lety
- grant ve výši
20.000,- Kč
Osada Strong Boys – grant ve výši
10.000,- Kč
Michal Vojáček
- grant ve výši
20.000,- Kč
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
návrh rozpočtu MŠ Lety na rok 2017
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-126011390/VB/01, „Lety V Průhonu 1032/29 - přípojka kNN“ na
pozemcích ve vlastnictví Obce Lety p. č. 1033/3 a 1033/4, 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 č. 10001.
Jednorázová náhrada se sjednává ve výši 2.200,- Kč.
variantu 3. návrhu vlajky se znakem obce – vzhledem k
jednoduché koncepci, kdy list tvoří šest vodorovných pruhů,
střídavě modrých a bílých, v poměru 11:1:1:1:1:1. V horním
modrém pruhu vycentrované zkřížené žluté klíce. Poměr šířky
k délce listu je 2:3.
návrh řešení zásobování pitnou vodou obec Lety v následujícím
znění:
 Obec Lety bude rozdělena podle schématu č. 2 uvedeném
v tomto zápisu na dvě části
 jedna část obce bude zásobována z vodovodního systému
TřeMoLe – horní tlakové pásmo (oddělené stanicí ATS)
 druhá část obce bude zásobována z vodovodního systému
KaLeVod – dolní tlakové pásmo (oddělené stanicí ATS)
 pro obě části obce zásobované z různých vodovodních
systémů bude cena vodného jednotná
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Usnesení č. 12/9/2016

Usnesení č. 13/9/2016

 cena vodného pro vodovodní systém KaLeVod bude
odvozena od ceny vodného vodovodního systému TřeMoLe
 jednat o problematice se zástupci obce Karlík, která je
vlastníkem ideální ¼ společných částí vodovodního systému
KaLeVod (vodovod Karlík – Lety).
 navržené řešení realizovat s nulovými náklady, neboť
vodovodní systém je technologicky připraven v ATS stanici
tak, aby bylo možno zásobovat pitnou vodou obec Lety ze
dvou různých vodovodních systémů
 dořešit problematiku s obchodními partnery smluvně
 plusový rozdíl mezi cenami vodného v jednotlivých systémech
(TřeMoLe a KaLeVod) zakomponovat do „nájemného“ a
vzniklou „finanční rezervu“ použít na umoření vícenákladů
uhrazených za odebranou vodu z vodovodního systému
TřeMoLe v roce 2016 z důvodů nedostatku levnější vody
z vodovodního systému KaLeVod
 poptání technologického řešení monitoringu čerpání pitné
vody z vrtů u firmy Vodní zdroje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví vybudované
sdružené vodovodní a kanalizační přípojky, která se nachází na
pozemcích p. č. 739, 741, 781, revizní šachty jsou na pozemcích
p. č. 761, 756 před pozemkem 751, mezi pozemky 741 a 739,
799 a 783 v k. ú. Lety u Dobřichovic. mezi obcí Lety a Otou
Silberem v hodnotě cca 680.000,- Kč. Ocenění a doba realizace
budou doloženy relevantní dokumentací pro potřeby zavedení
do majetku obce
nenavýšení odměn členům zastupitelstva obce Lety na základě
novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a odměny zůstanou ve
stávající výši

Usnesení č. 14/9/2016

návrh poskytnutí příspěvku obcí Lety FK Lety v předpokládané
výši na základě předložené žádosti ze dne 14. 12. 2016 a
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Lety a FK dle §10a
odst. 5 a) – l) zákona č. 250/2000 Sb. za podmínky, že FK Lety
obdrží od MŠMT dotaci ve výši 80% z celkové částky projektu a
spoluúčast obce bude max. 20% z finální celkové částky projektu

Usnesení č. 15/9/2016

výsledek výběrového řízení na akci „Obnova lesních cest obce
Lety“ a výběr dodavatele soutěžených prací - firmy Strabag, a.s.

Usnesení č. 16/9/2016

výsledek výběrového řízení na akci „Zpracování digitálního
povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro obec
Lety“, kdy vybrána byla nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a.s.
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Usnesení č. 17/9/2016

přijetí finanční odměny ve výši 60 000,- Kč za 1. místo v krajské
soutěži „My třídíme nejlépe za rok 2016 v rámci projektu
podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje.
Zastupitelstvo obce Lety bere na vědomí:

1)
2)
3)

Návrh rozpočtu Svazku obcí TřeMoLe na rok 2017
Ostatní informace a zprávy
Rozpracovaný návrh na novou OZV ohledně nočního klidu

Zapsala:

Alena Vanžurová
Ing. Barbora Tesařová
starostka

Ověřovatelé:

Jaroslav Bolart

Ing. Iva Kuklová
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