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. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

12. srpna 2019
19:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

Přítomni:

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

Omluveni:

J. Kuba, P. Vitišová

1) Schválení programu
Navržený program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 1.7.2019
4) Vyhodnocení dotazníků „Nakládání s odpadními vodami v obci Lešetice“
5) Platba za svoz TKO v roce 2020
6) Knihovní systém Tritius REKS

7) Různé
8) Závěr

Usnesení č. 01/08/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje předložený návrh programu
Hlasování:
PRO: 5
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 Davida Bartoše a Lucii Krejčíkovou.
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/08/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Davida Bartoše a Lucii Krejčíkovou.
Hlasování:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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Usnesení bylo schváleno.

3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva konaného 1.července 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

-

usnesení č. 07/07/2019 – rozšíření smlouvy se ZOD Milín – byla upravena příloha k pachtovní smlouvě č.

-

č.
č.
č.
č.
č.
č.

01/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
05/07/2019
06/07/2019

–
–
–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů – neply nuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení – neplynuly žádné další úkoly.
závěrečný účet DSO ORP Příbram – neplynuly žádné další úkoly
rozšíření sběrného místa - použité jedlé oleje – neplynuly žádné další úkoly
kontrola BOZP a PO v obci – společnost VESTTA BOZP zpracovává pro obec

-

směrnice týkající se BOZP a PO.

730/2011 dle schváleného návrhu

usnesení č. 08/07/2019 – různé – neplynuly žádné další úkoly.

Usnesení č. 03/08/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Vyhodnocení dotazníků „Nakládání s odpadními vodami v obci Lešetice“
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledky dotazníkové kampaně. Obec obdržela 37 odevzdaných dotazníků. 28
domácností by mělo zájem připojit se na obecní kanalizaci. Obec bude hledat možnosti, jak v budoucnu kanalizaci
vybudovat. Toto téma bude dále diskutováno na plánované říjnové „Besedě s občany“.
Usnesení č. 04/08/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

5) Platba za svoz TKO v roce 2020
Zastupitelé diskutovali o možnosti platby za svoz TKO v roce 2020. V úvahu připadají dvě možnosti – zachovat
stávající systém známek na popelnice nebo přejít na platbu za občana a rekreační objekt. O variantě platby nebylo
zatím rozhodnuto. Bude předmětem další diskuse.
Usnesení č. 05/08/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

6) Knihovní systém Tritius REKS
Obecní knihovně byl nabídnut přechod na nový centrální knihovní systém Tritius REKS, na který recentně přechází
regionální knihovna Jana Drdy v Příbrami. Poplatek za novou licenci hradí regionální knihovna, obec bude od
nového kalendářního roku platit udržovací poplatek 1500,-.

Usnesení č. 06/08/2019
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Zastupitelstvo obce souhlasí s přechodem na nový knihovní systém Tritius REKS s ročním poplatkem 1500Kč bez
DPH.
Hlasování:

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

7) Různé
-

MOPLAST s.r.o. – hala pro přidruženou výrobu a skladování - zahájení územního a stavebního řízení
Iryna Stadnyk – rozhodnutí o odvodech za trvalé odnětí půdy
B. Kahounová, V. Terš – společný souhlas pro stavbu: rodinný dům
Ivana Vávrová - společný souhlas pro stavbu: rodinný dům
Gabriela Vávrová – povolení k odběru podzemních vod, schválení záměru – vrtaná studna
Autobusová čekárna – obec má hotový projekt, probíhá vyřizování závazných stanovisek dotčených orgánů
Plán akcí zaštiťovaných SDH Lešetice – 21.9. sběr kovošrotu, prověřovací cvičení SDH 4.10. 16:30 - Stěžov
Plán dalších kulturních akcí a postup prací v rámci rekonstrukce kulturního klubu

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

8) Závěr
Jednání ukončeno ve 20:40 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková
Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

David Bartoš

Lucie Krejčíková

Vyvěšeno: 13. 8. 2019

Sejmuto:
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