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. 2/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:
Přítomni:

4. února 2019
19:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

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

Omluveni:

1) Schválení programu
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 7.1.2019
4) Žádost Spolku Lungta – připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019
5) Žádost společnosti Kompakt – podpoření projektu Sociální automobil
6) Darovací smlouva - vodovodní řad Toužimský

7) Různé
8) Závěr
Usnesení č. 01/02/2019
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 Josefa Kubu.
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/02/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Jaromíra Nusla a Josefa Kubu
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného 7. ledna 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

-

usnesení č. 06/01/2019 – stanovení poplatku za svoz TKO pro rok 2019 – prodej známek na nádoby TKO začal

-

č.
č.
č.
č.
č.

01/01/2019
02/01/2019
03/01/2019
04/01/2019
05/01/2019

stranami dne 8.1.2019.

–
–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení - neplynuly žádné další úkoly.
cena vodného pro rok 2019 - neplynuly žádné další úkoly.
dodatek č.4 ke smlouvě č.17 s SVZ Centrum – dodatek byl podepsán oběma

-

21.1.2019, v současné době je prodáno 53 ks z předpokládaných 63 ks prodaných v minulém roce. Prodej
bude dále probíhat v rámci úředních hodin.
usnesení č. 07/01/2019 – výše odměny pro členy výborů - neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 08/01/2019 – dohody o pracovní činnosti na rok 2019 – dohody byly uzavřeny s navrženými
pracovníky.
usnesení č. 09/01/2019 – plán investičních a kulturních akcí na rok 2019 – Začalo jednání s projektantem
ohledně výstavby autobusové zastávky. Čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu.
usnesení č. 10/01/2019 – různé - neplynuly žádné další úkoly.

Usnesení č. 03/02/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Žádost Spolku Lungta – připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2019
Starosta obce přednesl informace ohledně Žádosti o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“.
Usnesení č. 04/02/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje připojení obce Lešetice k akci Vlajka pro Tibet 2019
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

5) Žádost společnosti Kompakt – podpoření projektu Sociální automobil
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí společnosti Kompakt o finanční podporu projektu Sociální automobil.
Usnesení č. 05/02/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice neschvaluje příspěvek na projekt Sociální automobil.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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6) Darovací smlouva - prodloužení vodovodního řadu p. Toužimský
Starosta obce seznámil zastupitele s převodem zřízeného prodloužení vodovodního řadu do majetku obce.
Vodovodní řad je nyní v majetku vlastníka stavby p. Toužimského. Převod bude uskutečněn formou darovací
smlouvy.

Usneseníč.06/02/2019

Zastupitelstvo obce Lešetice pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Lešetice a p. Jiřím
Toužimským.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: O

ZDRŽELI SE: O

7) Rťlzné
Požadavek na výpťijčku nádob na tříděný odpad z projektu EKO-KOM, a.s. Tyto nádoby plánuje obec umístit
na nově vybudované sběrné místo ve střední části obce.
Informace o činnosti Místní akční skupiny Podbrdsko
Předběžný návrh rozvrhu pondělních akcí v obecní knihovně počínaje březnem 2019 - podrobné informace
budou občanťim sděleny do konce měsíce února

Návrh na pořízení nového herního dřevěného domku na hřiště jako náhradu za stávající poškozený
Projednání prořezání stromoví v blízkosti elektrického vedení

Usneseníč.07/02/2019

Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

8)

Závěr

Jednání ukončeno ve 20: 15 hodin.

Zapsala: Mgr. Michaela Procházková

Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Jaromír Nusl st.

Vyvěšeno: 5. 2. 2019

Sejmuto: 28. 2. 2019
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