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. 9/2019 z jednání zastupitelstva obce Lešetice
Datum konání:
Čas zahájení:
Místo:

2. září 2019
19:00 hodin
budova obecního úřadu Lešetice 41

Přítomni:

J. Nusl st., L. Krejčíková, M. Procházková, V. Kuba, J. Kuba

Omluveni:

P. Vitišová, D. Bartoš

1) Schválení programu
Navržený program jednání:
1) Schválení programu
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva 12.8.2019
4) Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
5) Internetové stránky obce – pravidla zákona o přístupnosti

6) Různé
7) Závěr

Usnesení č. 01/09/2019
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 Jaromíra Nusla a Josefa Kubu.
K návrhu nebyly žádné námitky.
Usnesení č. 02/09/2019
a) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje zapisovatelku jednání Michaelu Procházkovou
b) Zastupitelstvo obce Lešetice schvaluje ověřovatele zápisu Jaromír Nusla a Josefa Kubu.
Hlasování:
PRO: 5
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0
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3) Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva konaného 12. srpna 2019
Starosta obce přednesl informace týkající se:
č.
č.
č.
č.

01/08/2019
02/08/2019
03/08/2019
04/08/2019

usnesení
usnesení
usnesení
usnesení

-

usnesení č. 05/08/2019 – platba za svoz TKO v roce 2020 – bude dále řešeno
usnesení č. 06/08/2019 – knihovní systém Tritius REKS – neplynuly žádné další úkoly
usnesení č. 07/08/2019 – různé – neplynuly žádné další úkoly.

žádné další úkoly

–
–
–
–

schválení programu - neplynuly žádné další úkoly.
schválení zapisovatele a ověřovatelů - neplynuly žádné další úkoly.
kontrola plnění usnesení – neplynuly žádné další úkoly.
vyhodnocení dotazníků „nakládání s odpadními vodami v obci Lešetice“ – neplynuly

-

Usnesení č. 03/09/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí informace přednesené v bodě kontrola plnění usnesení.

4) Dodatek č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě - Arriva
Starosta obce seznámil zastupitele s odůvodněním zvýšení ceny dopravního výkonu o 3,26 kč/km pro rok 2020. Se
společností Arriva bude uzavřen dodatek smlouvy.
Usnesení č. 04/09/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 9 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: 5
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

5) Internetové stránky obce – pravidla zákona o přístupnosti
Od 6.4.2019 vstoupil v platnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací. Musí být přizpůsobeny osobám se zdravotním hendikepem. Vzhledem k těmto novým skutečnostem navrhl
starosta, aby internetové stránky zpracovala vybraná externí firma.
Usnesení č. 05/09/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice souhlasí s tím, aby stránky obce Lešetice zpracovala externí firma. Bude osloveno více
společností a zpracovatel vybrán dle předložených cenových nabídek.
Hlasování:
PRO: 5
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

6) Různé
-

Drážní úřad – Souhlas s provedením opravy propustků na trati Protivín – Zdice
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-

Spolek pro odhalování a medializaci korupce – UPLACENI.CZ – žádost o poskytnutí informací na základě
zákona 106/199 Sb.
Porovnání nabídek cen svozu odpadu s plánem dalších jednání se zúčastněnými firmami
Plán dodělávek v rámci rekonstrukce kulturního klubu
Odsouhlasení poptávky základní lokalizační studie zpracovávající možnosti umístění čističky odpadních vod

Usnesení č. 06/09/2019
Zastupitelstvo obce Lešetice bere na vědomí přednesené informace.

7) Závěr
Jednání ukončeno ve 20:15 hodin.
Zapsala: Mgr. Michaela Procházková
Předsedající:

Ing. Vladimír Kuba, starosta

Ověřovatelé:

Jaromír Nusl st.

Josef Kuba

Vyvěšeno: 3. 9. 2019

Sejmuto:
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