OBEC LEŠETICE
adresa: Lešetice 41, 262 31 Milín

tel.: +420 725 021 747

e-mail: obec@lesetice.cz

IČO: 00473855

účet: 887760237 / 0100

web: http://www.lesetice.cz

DIČ: CZ-00473855

Zápis č. 3/2020 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:
Přítomni:

9. března 2020
18:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

L. Krejčíková, M. Procházková, P. Vitišová, V. Kuba, J. Nusl st., J. Kuba, D. Bartoš

Omluveni:

1) Schválení programu
Navržený program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 10.2.2020
4) Poskytnutí finanční podpory – Svaz tělesně postižených Milín
5) Žádost o finanční podporu projektu „Omalovánky první pomoci“
6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
7) Různé

8)

-

Nebezpečný odpad, velkoobjemové kontejnery, železná sobota

-

Přidělení č.p.90 - Lacinovi

Závěr

Usnesení č. 01/03/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje předložený návrh programu
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl Michaelu Procházkovou jako zapisovatelku.
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Pavlu Vitišovou a Davida Bartoše.
K návrhu nebyly žádné námitky.
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Usnesení č. 02/03/2020
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Vitišovou a Davida Bartoše.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva konaného 10. února 2020
Starosta obce přednesl informace týkající se:
-

usnesení č. 01/02/2020 – schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 02/02/2020 – schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 03/02/2020 – kontrola plnění usnesení – Deratizace ve střední a horní části obce proběhne

v polovině března. Občané budou informování na úřední desce.
usnesení č. 04/02/2020 – rozpočtové opatření č. 1 – neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 05/02/2020 – studie záměru likvidace odpadních vod – zhotovitel studie poslal odpovědi na dotazy
zastupitelů. Bude vyhotovena finální verze studie.
usnesení č. 06/02/2020 – finanční podpora Svazu tělesně postižených Milín – bude řešeno ve 4. bodě
dnešního jednání
usnesení č. 07/02/2020 – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb MAS Podbrdsko – neplynuly žádné další
úkoly
usnesení č. 08/02/2020 – žádost o dotaci z Fondu kultury a obnovy památek – neplynuly žádné další úkoly
usnesení č. 09/02/2020 – různé – rekonstrukce vytápění v budově OÚ bude naplánována na letní měsíce, mříž
na kapličku byla realizována, „Vlajku pro Tibet“ vyvěsíme 10.3.2020

Usnesení č. 03/03/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Poskytnutí finanční podpory Svazu tělesně postižených a seniorů Milín
Zastupitelé projednali návrh na podporu Svazu tělesně postižených a seniorů Milín ve výši 5.000 Kč. Občané obce
se mohou zapojit do širokého spektra jimi pořádaných akcí za poplatek, příp. se stát členy s nárokem na veškeré
služby za členský poplatek 100 Kč na rok. Zastupitelstvo obce bude občany informovat o konkrétních akcích a
programech zaštítěných tímto svazem v průběhu roku.
Usnesení č. 04/03/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje finanční podporu Svazu tělesně postižených a seniorů Milín ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

5) Žádost o finanční podporu projektu „Omalovánky první pomoci“
Zastupitelé projednali žádost p. Jaromíra Jirků (z pověření ČČK) o možnosti finanční podpory projektu „Omalovánky
první pomoci“. Forma finanční podpory by byla realizována formou placené prezentace obce v omalovánkách pro
děti. Publikace bude bezplatně distribuována do školek, škol a dalších institucí pracujících s dětmi. Nejnižší podpora
projektu činí 9.559 kč za prezentaci na ¼ strany publikace.
Usnesení č. 05/03/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice neschvaluje finanční podporu projektu „Omalovánky první pomoci“.
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Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Obec Lešetice obdržela od ředitelky Linky bezpečí, z.s. žádost o příspěvek ve výši 2.000 kč na provoz Linky bezpečí.
Usnesení č. 06/03/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 2.000 kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7) Různé
-

Odvoz nebezpečného odpadu proběhne v obci 28.4.2020 v 16:30-17:00 u kapličky, velkoobjemové kontejnery
budou naplánovány na 24.-26.4.2020, sběr železného odpadu proběhne 25.4.2020. Občané budou
informováni.
Budově na pozemku parc.č. 179/22 bylo přiděleno č.p. 90.
Kulturní plán, plán realizace přístřešku na dřevo na hřišti

Usnesení č. 07/03/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

8) Závěr
Jednání ukončeno ve 19:45 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková
Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Pavla Vitišová

David Bartoš

Vyvěšeno: 10.3.2020

Sejmuto:
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