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. 3/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:
Přítomni:

11. března 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 4.2.2019
4) Grantový program Innogy Gas Storage
5) Žádost o poskytnutí e-mailových adres členů nově vzniklého zastupitelstva – DSO ORP Příbram
6) Dodatek č.8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě - Arriva
7) Příspěvek na činnost Klubu důchodců
8) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
9) Rozšíření sběrného místa o nádobu na použité jedlé oleje

10) Různé
11) Závěr
Usnesení č. 01/03/2019
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 Lucii Krejčíkovou a Davida Bartoše.
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/03/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
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b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Lucii Krejčíkovou a Davida Bartoše
Hlasování:
PRO: 6
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného 4. února 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
-

usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

č.
č.
č.
č.

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

–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení - neplynuly žádné další úkoly.
připojení se k akci Vlajka pro Tibet – obec Lešetice vyvěsila 10.3.2019 vlajku Tibetu.

Na nástěnce, na budově obecního úřadu a na internetových stránkách obce byl vyvěšen leták s informacemi o
akci.
usnesení č. 05/02/2019 – Žádost o podpoření projektu Sociální automobil – společnost Kompakt byla
informována, že obec Lešetice nebude projekt finančně podporovat.
usnesení č. 06/02/2019 – Darovací smlouva - vodovodní řad Toužimský – Darovací smlouva byla uzavřena
mezi p. Toužimským a obcí Lešetice dne 25.2.2019. Vodovod byl k tomuto datu zařazen do majetku obce.
usnesení č. 07/02/2019 – Různé – Společnosti EKO-KOM, a.s. byl odeslán požadavek na výpůjčku 2ks
kontejnerů na plast a 1ks kontejneru na papír. V případě zápůjčky bude jedním kontejnerem na plast posíleno
sběrné místo na začátku obce. Další dva budou použity na nově vybudovaném sběrném místě ve střední části
obce.
Od března 2019 probíhá v obecní knihovně nový program „Všechnohraní“. Podrobné informace byly doručeny
občanům do schránek a jsou také na webu obce.

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

4) Grantový program Innogy Gas Storage.
Michaela Procházková přednesla informace ohledně Grantového programu. Obec Lešetice podá žádost o finanční
příspěvek na rekonstrukci Kulturního Klubu.
Usnesení č. 04/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje podání žádosti o grant na Renovaci Kulturního Klubu v obci Lešetice
z grantového programu Innogy Gas Storage.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

5) Žádost o poskytnutí emailových adres zastupitelů pro potřeby DSO ORP Příbram
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí. Seznam emailových adres zastupitelů, kteří souhlasí s poskytnutím,
bude předán zástupcům DSO ORP Příbram.
Usnesení č. 05/03/2019
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Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

6) Dodatek č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě - Arriva
Starosta obce seznámil zastupitele s odůvodněním zvýšení ceny dopravního výkonu o 1,48 kč/km. Se společností
Arriva bude uzavřen dodatek smlouvy.
Usnesení č. 06/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve
vnitrostátní linkové osobní dopravě ze dne 22.12.2008 se společností Arriva Střední Čechy s.r.o.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7) Příspěvek na činnost Klubu důchodců v obci Lešetice
Zastupitelstvo obce projednalo výši příspěvku na činnost Klubu důchodců obce Lešetice. Příspěvek ve výši 7.000,Kč bude vyplacen na základě uzavřené darovací smlouvy.
Usnesení č. 07/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Lešetice a Klubem důchodců.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

8) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo obce Lešetice projednalo Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu se bude řídit limity stanovenými touto směrnicí.
Usnesení č. 08/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

9) Rozšíření sběrného místa o nádobu na použité jedlé oleje
Zastupitelstvo obce projednalo možnost uzavření smlouvy se společností Černohlávek OIL na zajištění likvidace
použitých jedlých olejů v obci. Sběrné míst v přední části obce bude rozšířeno o sběrnou nádobu na tento druh
odpadu.
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Usnesení č. 09/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice pověřuje starostu uzavřením smlouvy s Liborem Černohlávkem na bezplatnou likvidaci
jedlých olejů v obci.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

10) Různé
-

Projekt na umístění autobusové čekárny – Ing. Jan Kubelka
Sjezd Lešetice III/11815 - p. Ondřej Pilát
Odvod za trvalé odnětí půdy – Lacinovi
Zahájení společného územního a stavebního řízení – p. Ondřej Pilát
Společné oznámení záměru - "Rodinný dům, k. ú. Lešetice" - Jareš Václav
Žádost o pokácení staré vrby na pozemku parc.č. 3/3 k.ú. Lešetice – p. Roman Bucha
Seznámení s návrhem rekonstrukce sociálního zařízení v budově knihovny, návrh bude postoupen k vyjádření
stavebnímu výboru
Předběžné projednání výběru autobusové zastávky
Seznámení s plánem nákupů na akce Všechnohraní a nadcházejícím kulturním plánem
Rozhodnutí o koupi herního domečku na dětské hřiště do maximální výše 30 tisíc Kč

Usnesení č. 10/03/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

11) Závěr
Jednání ukončeno ve 21:30 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková

Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Lucie Krejčíková

David Bartoš

Vyvěšeno: 12. 3. 2019

Sejmuto: 31. 3. 2019
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