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. 4/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:
Přítomni:

1. dubna 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
Starosta obce navrhl přidání dvou bodů jednání oproti programu zveřejněném v pozvánce na jednání zastupitelstva
obce Lešetice. Body se týkají došlých žádostí o podporu Linky bezpečí a Babyboxu.
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 11.3.2019
4) Rozpočtové opatření č.1
5) Úhrada nájemného z vodohospodářského majetku obce
6) Cenová nabídka na podezdívku s oplocením na pozemku p.č. 46/1
7) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
8) Žádost o podporu Babyboxu pro odložené děti – STATIM, z.s.

9) Různé
10) Závěr
Usnesení č. 01/04/2019
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 Pavlu Vitišovou a Jaromíra Nusla.
K návrhu nebyly žádné námitky.
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Usnesení č. 02/04/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Pavlu Vitišovou a Jaromíra Nusla
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného 11. března 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
-

usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

č.
č.
č.
č.

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

–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení - neplynuly žádné další úkoly.
Žádost o grant z programu Innogy Gas Storage na renovaci Kulturního klubu.

Žádost byla podána dle zpracování M. Procházkové. Grantová komise bude zasedat ve druhé polovině dubna.
Poté bude obec informována společností Innogy o výsledku projednání.
usnesení č. 05/03/2019 – Žádost o poskytnutí emailových adres zastupitelů – emailové adresy byly zaslány
DSO ORP Příbram.
usnesení č. 06/03/2019 – Dodatek č.8 ke smlouvě se společností Arriva – dodatek týkající se zvýšení ceny
dopravního výkonu o 1,48 kč/km byl podepsán starostou a odeslán společnosti Arriva Střední Čechy s.r.o.
usnesení č. 07/03/2019 – Příspěvek na činnost Klubu důchodců obce Lešetice – schválený příspěvek ve výši
7.000 kč byl předán formou darovací smlouvy.
usnesení č. 08/03/2019 – Směrnice pro zadávání veřejných zakázek - neplynuly žádné další úkoly.
usnesení č. 09/03/2019 – Smlouva se spol. Černohlávek OIL na bezplatnou likvidaci jedlých olejů – smlouva
byla podepsána. Čekáme na naplánování datumu rozvozu kontejnerů svozovou společností.
usnesení č. 10/03/2019 – Různé - neplynuly žádné další úkoly.

Usnesení č. 03/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Rozpočtové opatření č.1
Starosta obce přednesl informace týkající se rozpočtového opatření č.1. Na straně příjmů bude upravena položka
4112 dle skutečně přijatého příspěvku na výkon státní správy ve výši 52.300,- kč.
Usnesení č. 04/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje rozpočtové opatření č.1 /2019.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

5) Úhrada nájemného z vodohospodářského majetku obce
Všechny členské obce Svazku pro vodovody a kanalizace již schválily ve svých zastupitelstvech změnu ohledně
nakládání s nájemným čerpaným Svazkem od provozovatele 1. SčV, a.s. z vodohospodářského majetku členských
obcí. Svazek proto přistoupil k úhradě přijatého nájemného ve prospěch členských obcí za roky 2017 a 2018.
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Usnesení č. 05/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

6) Cenová nabídka na podezdívku s oplocením na pozemku p.č. 46/1
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou p. Vitiše. Obec již dostala v minulosti dvě cenové nabídky
od jiných dodavatelů, z nichž jedna nebyla zastupitelstvem obce akceptována a s předkladatelem druhé nabídky se
nepodařilo uzavřít smlouvu o dílo.
Usnesení č. 06/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje předloženou nabídku. S p. Vitišem bude uzavřena smlouva o dílo.
Hlasování:
PRO: 6
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

7) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Obec Lešetice obdržela od ředitelky Linky bezpečí a.s. žádost o příspěvek ve výši 2.000,- kč na její provoz.
Usnesení č. 07/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice neschvaluje příspěvek ve výši 2.000,- kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
Hlasování:
PRO: 4
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 3

ZDRŽELI SE: 0

8) Žádost o podporu Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
Obec Lešetice obdržela od Ludvíka Hesse, předsedy spolku, žádost o finanční podporu.
Usnesení č. 08/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- spolku Babybox pro odložené děti - STATIM.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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9) Různé
-

žádost o připojení na vodovodní řad obce – stavebník Iryna Stadnyk
žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – ŘSD ČR
žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Jaroslav Kuba
kolaudační souhlas – domovní ČOV se vsak. objektem – Boukalovi
projednání výhledu kulturního plánu a odsouhlasení sjednání pronájmu mobilního WC pro akce konané na
hřišti a v knihovně od 29.4. do konce léta 2019
oznámení souhlasu stavebního výboru s návrhem rekonstrukce sociálního zařízení v knihovně zpracovaným
Vladimírem Kubou; návrh bude postoupen projektantovi k vypracování stavebního projektu

Usnesení č. 09/04/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

11) Závěr
Jednání ukončeno ve 20:10 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková

Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Bc. Pavla Vitišová

Jaromír Nusl

Vyvěšeno: 2. 4. 2019

Sejmuto: 30. 4. 2019
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