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. 7/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

1. července 2019
19:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

Přítomni:

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

Omluveni:

P. Vitišová

1) Schválení programu
Navržený program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 10.6.2019
4) Závěrečný účet DSO ORP Příbram
5) Rozšíření sběrného místa v obci o možnost odkládat použité jedlé oleje
6) Kontrola BOZP a PO v obci
7) Změna smlouvy se ZOD 11.KVĚTEN a.s. – pronájem zemědělské půdy

8) Různé
9) Závěr

Usnesení č. 01/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje předložený návrh programu
Hlasování:
PRO: 6
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.
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Usnesení č. 02/07/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Jaromíra Nusla a Josefa Kubu.
Hlasování:
PRO: 6
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce konaného 10. června 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
-

usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

č.
č.
č.
č.

01/06/2019
02/06/2019
03/06/2019
04/06/2019

–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení – BOZP a PO bude řešeno v bodu 6 dnešního jednání.
přezkoumání hospodaření obce – zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

za rok 2018 byla zaslána na odbor finanční kontroly KÚ Středočeského kraje.
usnesení č. 05/06/2019 – závěrečný účet obce – závěrečný účet obce za rok 2018 byl zaslána na odbor
finanční kontroly KÚ Středočeského kraje.
usnesení č. 06/06/2019 – účetní závěrka obce – protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2018 byl
zaslána na odbor finanční kontroly KÚ Středočeského kraje.
usnesení č. 07/06/2019 – přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – oznámení o přezkoumání hospodaření
obce Lešetice za rok 2019 firmou „AUDIT OBCE, s.r.o.“ bylo zaslána na odbor finanční kontroly KÚ
Středočeského kraje.
usnesení č. 08/06/2019 – smlouva o zpracování osobních údajů a o podmínkách sdílení dat – smlouva byla se
společností Asseco Solutions, a.s. uzavřena.
usnesení č. 09/06/2019 – různé – neplynuly žádné další úkoly.

Usnesení č. 03/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Závěrečný účet DSO ORP Příbram
Starosta obce seznámil zastupitele se Závěrečným účtem DSO ORP Příbram, který byl schválen Valnou hromadou
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram dne 5. června 2019.
Usnesení č. 04/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě Závěrečný účet DSO ORP Příbram.

5) Rozšíření sběrného místa v obci o možnost odkládat použité jedlé oleje
Od 25.6.2019 je sběrné místo na začátku obce (u č.p. 18) doplněno o nádobu na použité jedlé oleje a tuky
z domácností. Použité jedlé tuky a oleje z domácností se do sběrné nádoby vhazují pouze v dobře
uzavřených a nepoškozených PET lahvích.
Usnesení č. 05/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

Stránka 2 z 3

6) Kontrola BOZP a PO v obci
20.6.2019 proběhla v obci prověrka týkající se Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany. V rámci
této prověrky bylo proškoleno vedení obce a někteří zaměstnanci. Zjištěné závady budou ve spolupráci s firmou
VESTTA BOZP s.r.o. v nejbližší době odstraněny.
Usnesení č. 06/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

7) Rozšíření smlouvy na pozemky 730/2011 uzavřené se společností ZOD
11.KVĚTEN a.s.
Společnost ZOD 11.KVĚTEN a.s. navrhla na základě kontroly obhospodařování zemědělské půdy ve vlastnictví obce
Lešetice projednání změny a rozšíření smlouvy č. 730/2011. Nově budou stanoveny výměry pozemků ve vlastnictví
obce, které ZOD 11.KVĚTEN a.s. skutečně využívá a obec byla informována o navýšení nájemného/pachtovného za
hektar na rok 2019.
Usnesení č. 07/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje seznam pozemků a užívaných výměr, které předložila společnost ZOD
11.KVĚTEN a.s. Tento seznam bude součástí nové přílohy ke smlouvě 730/2011.
Hlasování:
PRO: 5
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 1

ZDRŽELI SE: 0

8) Různé
-

Jaroslav Synek – možnost napojení parcel č. 145/74-145/79, 145/44 na obecní vodovod
Lacinovi – umístění vsakovacího objektu z čov na hranicích pozemku 179/5
Gabriela Vávrová – oznámení zahájení řízení – vrtaná studna
Odsouhlasení objednání mobilních zábran pro ohraničení prostoru hřiště
Dohodnutí plánu kontrol a revizí dětského hřiště
Plán pokračování prací v rámci renovace kulturního klubu, schválení počtu nových stolů a židlí k objednání
Plán kulturních akcí
Odsouhlasení distribuce dotazníku o nakládání s odpadními vodami v obci

Usnesení č. 08/07/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

9) Závěr
Jednání ukončeno ve 21:10 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková
Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Jaromír Nusl

Josef Kuba

Vyvěšeno: 2. 7. 2019

Sejmuto:
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