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. 7/2020 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:
Přítomni:

24. srpna 2020
18:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

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

Omluveni:

1) Schválení programu
Navržený program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 7.7.2020
4) Prodej části obecního pozemku parc. č. 66/1
5) Projednání finanční pomoci rodině pozůstalých po Luboši Kutálkovi
6) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/07/2020
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 Jaromíra Nusla a Pavlu Vitišovou.
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/07/2020
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Jaromíra Nusla a Pavlu Vitišovou.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva konaného 7. července 2020
Starosta obce přednesl informace týkající se:
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

-

usnesení č. 05/06/2020 – Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů - neplynuly

-

č.
č.
č.
č.

01/06/2020
02/06/2020
03/06/2020
04/06/2020

–
–
–
–

Schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
Schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
Kontrola plnění usnesení – neplynuly žádné další úkoly.
Vztyčení kříže na obecním pozemku - žadatel p. Šefčík bere rozhodnutí

-

zastupitelstva na vědomí a nechce záležitost dále řešit.
žádné další úkoly.

usnesení č. 06/06/2020 – Projednání možnosti kulturní akce putovní kino – neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 07/06/2020 – Různé – plánované akce dále probíhají.

Usnesení č. 03/07/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Prodej části obecního pozemku parc. č. 66/1
Žádost o odkup části pozemku 66/1 před č.p. 13 projednávali zastupitelé na zasedání 1.6.2020. Podmínkou prodeje
byl souhlas majitele přilehlé nemovitosti č.p. 14. Pan Krejza s prodejem souhlasí za předpokladu, že bude
přemístěn sloup telefonního vedení.

Usnesení č. 04/07/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

5) Projednání finanční pomoci rodině pozůstalých po Luboši Kutálkovi
Zastupitelé projednali pomoc rodině pozůstalých po zesnulém Luboši Kutálkovi – Šárce Chmelařové a synovi
Lubošovi – formou finančního daru.
Usnesení č. 05/07/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice souhlasí s finančním darem pro Šárku Chmelařovou, č.p. 44, ve výši 30.000,-.
Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6) Různé
-

plánovaná odstávka elektřiny v části obce dne 2.9.2020 od 7:30 do 13:30. Odstávka se bude týkat těchto
objektů:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 30, 33, 49, 50, 53, č. 929195, č. 958538, č. 970550, parc. č.
85/2
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-

dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ končí k 31.12.2020 povinnost provozovat veřejné telefonní automaty (VTA)
jako univerzální službu. Na základě tohoto rozhodnutí společnost O2 Czech Republic ukončí k 1.1.2021 provoz
VTA v obci Lešetice na budově obecního úřadu č.p.41.
Obec má k dispozici objednané statické posouzení stavebních úprav v budově obecní knihovny č.p.9. Stavební
úpravy jsou možné za předpokladu, že bude provedeno zesílení stávajícího vazného trámu.
Probíhá příprava na výměnu kotle v budově obecního úřadu, v souvislosti s projektem bylo projednáno
sjednání součinné poradenské služby od Ing. Tomáše Rupricha - Dotační a realitní kanceláře na vypracování
žádosti a zadávací dokumentace.

Usnesení č. 06/07/2020
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

7) Závěr
Jednání ukončeno v 19:45 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková
Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Jaromír Nusl

Bc. Pavla Vitišová

Vyvěšeno: 25.8.2020

Sejmuto:

Stránka 3 z 3

