Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lestkov č.14 ze dne 19. 04. 2021

Zastupitelstvo obce Lestkov schválilo:
14/1 Program veřejného zasedání a ověřovatele zápisu Jitku Hynkovou a Evu Petrákovou.
14/2 Podání žádosti o dotaci na opravu křížků z titulu „Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny“ u min. zemědělství.
14/3 Podání žádosti o dotaci na nákup movitých věcí do hasičského auta z titulu ,,2021
Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ u Plzeňského kraje.
14/4 Smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky „ II/201 Lestkov-průtah“ (chodník)
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.
14/5 Podání žádosti o dotaci u kteréhokoliv dotačního titulu a u kterékoliv organizace na
výstavbu chodníku v obci Lestkov a pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy o dotaci.
14/6 Poplatek za psa za r. 2021 ponechat ve výši dle platné vyhlášky č. 3/2020 .
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Poplatek za psa od 1. 1. 2022 ve výši 400 Kč a u každého dalšího psa zvýšení poplatku o 20%.

Poplatek za psa u osob nad 65 let od 1. 1. 2022 ve výši 100 Kč, i za každého
dalšího psa.
Poplatek za odpady v roce 2021 ponechat ve stávající výši dle vyhlášky č. 2/2019.
Poplatek za odpady od 1. 1. 2022 hradit dle zákona č 541/2020 sb. v platném znění,
s navýšením o částku 350 Kč.
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti „Lestkov, TC, Hanov p. p. 1/1,
kNN, IV-12-0011936/1/VB“.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene„Domaslav, TC, p. č. 612/1 –
kNN,IV-12-0017130“ .
Zaměření rozparcelovaných pozemků na poz. parc. č. 1799 v kat. území Lestkov a
následně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Převedení finančních prostředků ze stávajících fondů u KB na fond českých státních –
vládních dluhopisů.
Přijetí dotace ve výši 630.413 Kč od fi SZIF na nákup traktoru.
Uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1794 o výměře 1888 m2 v kat. území
Lestkov.
Podání žádosti o bezúplatný převod celého pozemku parc. č. 1794 o výměře
1888 m2 v kat. úz. Lestkov.
Zadání vypracování geometrického plánu na vytýčení cesty na pozemku parc. č. 1794
v kat. území Lestkov a podání žádosti o bezúplatném převodu této cesty.
Čerpání ve výši 108.900 Kč bez DPH na opravu křížků v kat. území Lestkov.
Čerpání ve výši 1.131 317 Kč bez DPH za práce v obecních lesích.
Čerpání ve výši 79.540 Kč bez DPH za práce s bagrem.
Čerpání ve výši 85.955 Kč bez DPH za kácení a ošetření dřevin mimo les.
Čerpání ve výši 119.700 Kč bez DPH instalaci svítidel na sále v Lestkově.
Úhradu SDH za stavební materiál ve výši 27.436 Kč.
Nekonání jarního mobilního sběru v obci Lestkov a přilehlých částech obce tj. Stanu,
Domaslavi, Vrbici u Bezdružic, Vysokém Jamném, Dolní Vísce a Hanově.

Zastupitelstvo obce Lestkov vzalo na vědomí
-

kontrolu usnesení
zprávu o stavu řízení ve věci těžby nerostu v Hanově
zprávu o ukončení smlouvy s Pečovatelskou službou Planá
zprávu o podání žádosti o dotaci na komunikaci Stan u Lestkova
zprávu o finančních prostředcích obce
rozpočtové opatření č. 1
o příspěvku na výkon státní správy
o příspěvku za vytříděný odpad
zprávu o poděkování střediska Víteček
zprávu o členském příspěvku a zvolení členů výběrové komise MAS
žádost o koupi nemovitosti čp. 90 v Lestkově
zprávu o provedeném auditu za r. 2020

Renata Šilingová
starostka obce

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hynková
Eva Petráková

V Lestkově dne: 28. dubna 2021

