Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Letonice
č.4/2019 ze dne 24.06.2019
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje program jednání zastupitelstva obce v předloženém znění po doplnění.
2. Zapisovatele:
Ověřovatele zápisu:
Navrhovatele:

Ing. Eva Míčová, Ph.D., místostarostka
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Miloslav Zachoval
Renáta Zourková, Dis.

3. Schvaluje uzavření smlouvy o právu stavby na umístění stavby „boží muky“ na části
pozemku parc.č. 5988 v k.ú. Letonice o velikosti cca 4 m² pro pana Ing. Jiřího Pospíšila,
bytem Nová 449, 683 35 Letonice. Právo stavby bude zapsáno do katastru nemovitostí
na dobu 99 let. Oprávněný z práva stavby Ing. Jiří Pospíšil uhradí veškeré náklady
spojené se zápisem práva stavby do katastru nemovitostí.
4. Schvaluje uzavření smlouvy č. SPP/005/2019 o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
5. Schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku obce p.č. 3862/24 za pozemky u
koupaliště – v návrhu pozemky p.č. 5651 a p.č. 5741.
6. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 429 pod bytovkou v ulici Družstevní
spolu s pozemky pod přilehlou budovou.
7. Schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ na dalšího pedagogického pracovníka s úvazkem
0,59 pro výuku hlavních předmětů ve spojených třídách.
8. Schvaluje záměr na koupi objektu č.p. 326 za předpokládanou maximální cenu 1.000
000,- Kč.
9. Schvaluje závěrečný účet obce Letonice za rok 2018 ke dni 31.12.2018 bez výhrad a
dále schvaluje účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2018 a HV obce ve výši
7.132.149,34 bez výhrad.
10. Schvaluje Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, výrok auditora:
„Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Letonice za rok 2018 jsme nezjistili
žádné chyby a nedostatky“.
11. Neschvaluje provedení kontroly hospodaření za rok 2019 Krajským úřadem Brno.
12. Schvaluje uzavření smlouvy na provedení kontroly hospodaření za rok 2019 s AUDIT
Brno spol. s.r.o.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/19 v předloženém znění.
14. Schvaluje rezignaci paní Ilony Ficové na člena kulturního výboru k 31.5.2019.

Vyvěšeno:
Sňato:

Ing. Jiří Skokan
starosta obce

