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Motto:
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si její samospráva nestanoví cíle a priority a nebude obec
řídit tak, aby byly co nejvíce využity příležitosti, které obec má ke svému rozvoji a ku prospěchu všech
jejích obyvatel i návštěvníků.
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PŘEDMLUVA STAROSTY
Strategický plán rozvoje obce byl zpracován s cílem definovat představu o
podobě naší obce na začátku třetího desetiletí tohoto století. Je to střednědobý
plánovací dokument, určující hlavní směry rozvoje obce na období delší než je
příslušné volební období a zpracovaný na základě dlouholetých poznatků a
zkušeností a s ohledem na reálné možnosti rozvoje obce v rozhodujících
oblastech života. Respektování stanovených priorit při realizaci plánu rozvoje
obce umožní lépe využívat finanční prostředky pro další rozvoj obce a pro
zvyšování kvality života občanů v ní žijících. Tento plán je potřebným
dokumentem nejen pro samosprávu (zastupitelstvo) obce, ale také pro každého občana, kterého
zajímá budoucnost obce a který chce znát záměry jejího vedení. Strategický plán rozvoje obce je také
nutnou podmínkou pro přidělování finančních dotací.
Základem strategického plánu rozvoje obce je strategická vize, která vymezuje podobu obce Letkov v
časovém horizontu následujících 5ti let. Strategická vize musí přitom nejenom respektovat požadavky
a přání na základě konsenzu klíčových skupin participujících na veřejném životě, ale musí také
respektovat možnosti obce, zvyklosti, limity (finanční, územní, zdrojové), potenciál i tradice.
Základem pro zpracování analýzy bylo proto definování stávajícího stavu v následujících oblastech
života obce - ekonomický rozvoj, kvalita života a občanská vybavenost, infrastruktura a životní
prostředí a správa obce. V každé z těchto tří oblastí byl zhodnocen stávající stav a popsány trendy
vývoje posledních let. Dalším krokem bylo zpracování SWOT analýzy s cílem popsat silné a slabé
stránky jednotlivých oblastí života obce, příležitosti pro další rozvoj obce a možné překážky ( hrozby),
které plánovaný rozvoj omezují. Na základě výsledků analýzy byly zvoleny cíle a záměry, směřující
k požadovanému rozvoji obce Letkov a k nim přiřazeny (naplánovány) jednotlivé projekty s
předpokládanými termíny postupné realizace a uvažovanými náklady na jejich financování.
Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se podíleli členové zastupitelstva obce v čele
s Výborem pro investice a rozvoj (VIR ZO) a také členové dalších výborů zřízených zastupitelstvem
obce. Ke zpracování dokumentu nebyla použita dotazníková metoda, byly ale využity náměty a
doporučení občanů z anket v roce 2012 a 2014 a především byly zohledněny poznatky zastupitelů ze
života obce v uplynulém volebním období. Příležitost vyjádřit se k návrhu Strategickému plánu
rozvoje obce byla dána všem občanům prostřednictvím elektronické úřední desky. K návrhu plánu se
vyjádřili také členové aktivních spolků a společenských organizací, které v obci působí (TJ Sokol
Letkov, SDH Letkov, Dámský klub, rybáři). Všem, kteří se zapojili do tvorby dokumentu patří za jejich
aktivní spolupráci upřímné poděkování.
Obecně platí, že každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí. Obec Letkov
má dobré předpoklady pro to, aby se i do budoucna rozvíjela jako obec klidná, čistá a bezpečná,
zajišťující základní potřeby svých občanů, podporující jejich kulturní, sportovní a odpočinkové aktivity
jakož i spolkový život a ohleduplně využívající okolní přírodu. O rozvoj naší obce je proto důležité
usilovat společně, s nezbytným nadhledem a s pochopením pro celek, bez ohledu na osobní zájmy.

Ing. Rostislav
starosta obce
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SITUAČNÍ ANALÝZA
1.

CHARAKTERISTIKA OBCE LETKOV

Obec Letkov leží na hranici správního území města Plzně ve vzdálenosti zhruba 4 km. Obec je jednou
z nejrychleji rozvíjejících se obcí Plzeňského kraje. Od konce let 20.století zde dochází k
mimořádnému nárůstu bytové výstavby
(převážně rodinných domů) a následně i k
nárůstu počtu obvatel. K atraktivitě obce
přispívá blízkost krajského města Plzeň a
dobrá dostupnost Prahy i hraničního
přechodu Rozvadov a příhraničních měst v
Německu. Obec plní převážně funkci
obytnou a v omezené míře ekonomickou.
Požadavky na občanskou vybavenost a
pracovní příležitosti jsou poskytovány v Plzni,
která je dopravně dobře dostupná. V obci je
LETKOV V ROCE 2000
vyřešena dopravní situace, dálková a
tranzitní doprava je převedena na dálnici D5 a na silniční obchvat II/180. Díky silničnímu obchvatu,
vybudovanému v letech 2004-2005, není obec zatěžována nadměrným provozem.
Obec má k dispozici silný zdroj pitné vody a nově vybudovaný obecní vodovod a splaškovou
kanalizaci s čističkou odpadních vod (ČOV). Významnou ak vitou zasahující na území obce je letiště
AK Plzeň-Letkov jihozápadně od obce. Katastrálním územím (mimo intravilán obce) prochází dálnice
D5 a silnice II/180. Tyto komunikace podstatným způsobem přispěly k vyřešení špatné dopravní
situace v obci tím, že odklonily tranzit mimo zastavěné území obce, ale současně jsou zdrojem
zvýšeného hluku. Vybudování okružní křižovatky silnic II/180 a III/18019 přispěje ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na katastrálním území obce.

LETKOV V ROCE 2001

LETKOV V ROCE 2005

1.1. Základní údaje
Název obce
.......................................
Letkov
IČO: ....................................... 00574155
Kód obce: ....................................... 540561
Počet částí ....................................... 1
Katastrální výměra ....................................... 471 ha
Nadmořská výška, zem. souřadnice .......................... 392 m n.m.; 13o 27 ‘ 54 ’’ E, 49o 43 ‘ 50 ‘’N
Počet obyvatel k 31.12.2014 (ČSÚ) ....................................... 649
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Kontaktní údaje na obec Letkov
Adresa: ....................................... Letkov 117, 326 00 Plzeň
Starosta obce: ....................................... Ing. Rostislav KOTIL
Místostarostové: : ....................................... Libor LIŠKA, Stanislav JÍŠA
Telefon: ....................................... 377 443 117, 724999116, 602 610 479
Úřední hodiny: ....................................... PO, ST: 10:00-12:00; 15:30 – 17:30
E-mail: ....................................... ouletkov@raz-dva.cz
Web: ....................................... http://obec-letkov.cz
Datová schránka: ....................................... dcbb6dw
Číslo bankovního účtu, banka: ....................................... 26922361/0100; Komerční banka,a.s.
Obec s pověřeným obecním úřadem: ....................................... Starý Plzenec
Obec s rozšířenou působností: ...................................... Plzeň

1.2. Geografická poloha
Obec Letkov leží na hranici správního území města Plzně ve vzdálenosti zhruba 7 km od centra města
a 3 km severně města Starý Plzenec. V severní a severozápadní části katastrálního území je
obklopena lesy na svazích výšiny Na Pohodnici a na jihu a jihovýchodě výšin Stradiště a Na Kocandě.
Na severu sousedí s obcí Kyšice, na východě s obcí Tymákov a na jihozápadě a západě sousedí s
okrajovými částmi krajské metropole, Koterovem a Božkovem. Poloha obce je výhodná i z hlediska
dosažitelnosti hlavního města a letiště Václava Havla - Ruzyně, vzdáleného asi 80 km jízdy po D5.
Nejbližším hraničním přechodem je Rozvadov, asi 60 km jízdy po dálnici D5. Nově vyhlášená CHKO
Brdy je od obce vzdálena cca 50-60 km.

1.3.

Historie obce

Písemně je doloženo, že Letkov patřil původně ke statku rokycanskému, ten pak
biskupství, později arcibiskupství pražskému. V Letkově sídlil i vladyka, jehož dvůr byl
majetkem krále. Roku 1325 král Jan potvrdil dvůr Bohuslavovi z Letkova, král a císař
Karel IV pak později umožnil vladykům s tímto majetkem volně nakládat. Oldřichovi
z Letkova, purkrabímu na hradě Radyni, pak toto právo potvrzuje r.1412 král Václav.
Oldřich pak prodává tvrz Letkov měšťanu Korandovi z Plzně a později se zde vystřídá
více majitelů. Poslední z nich, se souhlasem krále Vladislava, odkazuje r.1505 Letkov kostelu
sv.Bartoloměje v Plzni. Roku 1506 je pak obec uváděna jako pustá. O "novější" historii už existují
v Letkově hmatatelné důkazy. Na návsi stojí větší kaplička se zvoničkou. Tato stavba s půdorysem
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pravidelného šestiúhelníku pochází zřejmě ze 17.století. Zachovalo se i několik selských dvorů.
Směrem ke Starému Plzenci stojí kaplička zasvěcená Panně Marii,
u silnice do Božkova stojí dnes replika kapličky zasvěcené sv.
Vojtěchovi - původní musela na počátku 21.století ustoupit stavbě
silničního obchvatu obce. Na návsi stojí pomník, připomínající oběti
světových válek 20. století.

V 60. letech minulého století patřil Letkov do tzv. "velké Plzně", pak byl po jistou dobu součástí
Starého Plzence. Po roce 1989 byl opět ustanoven v obci obecní úřad, narovnaly se majetkové
poměry, vznikly nové provozovny.

Nevídaným tempem se rozběhla výstavba nových rodinných domů v lokalitě V Podlesí. Stavět a
rekonstruovat původní chalupy a vesnická stavení se ale začalo i v původním intravilánu obce.
Do krajiny okolí obce výrazně zasáhla dálnice D5 (Praha-Rozvadov), která protíná katastrální území
obce na jihu.
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2. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
2.1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A OBYVATELSTVO

Vývoj počtu obyvatel
Počet obyvatel obce stabilně roste od roku 2000 a to především díky rychle se rozvíjející
výstavbě rodinných domů v severní a sv. části obce.

Rok
celkem
obyvatel
muži
ženy

Rok
celkem
obyvatel
muži
ženy

2000
316
156
156

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

336

367

389

407

419

434

444
229
215

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

444

453

462

478

608

611

624

649

229
215

330
319

Z původního počtu 312 obyvatel obce v roce 2000 se za uplynulých 15 let počet obyvatel
přihlášených k trvalému pobytu v Letkově více než zdvojnásobil.
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Vzdělání
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608
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649

muži

229
215

ženy
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Věkové složení
Průměrný věk obyvatel Letkova je 40 let ( viz. statistické údaje ČSÚ k 31.12.2014 - muži 39,9 a ženy
40,1 ). Dvě třetiny celkového počtu obyvatel tvoří lidé ve věku od 20 do 64 let. V porovnání s rokem
2000 vzrostl téměř na dvojnásobek počet seniorů ve věku nad 65 let.
Podrobnější údaje jsou uvedeny v následující tabulce a grafu.
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Obyvatelstvo Letkova dle věku 2000 - 2014
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Obyvatelstvo Letkova dle věku
0-4

5-9

10-14

15-19
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40-64

65-79

80+

2000

12

15

22

19

83

102

48

11

2001

16

16

29

21

86

116

43

9

2002

21

21

31

23

99

121

39

12

2003

22

23

33

23

108

125

43

12

2004

26

24

34

26

114

124

44

15

2005

24

30

27

28

121

131

43

15

2006

27

25

25

30

130

139

46

12

2007

28

27

22

32

135

143

44

13

2008

27

26

23

32

138

147

45

15

2009

29

28

23

35

132

156

44

15

2010

29

27

32

29

140

159

49

13

2011

34

40

31

29

175

215

65

19

2012

32

39

34

29

178

213

65

21

2013

38

40

36

27

183

211

72

17

2014

34

44

45

27

176

230

72

21

Od roku 2000 se trvale zvyšuje počet dětí předškolního věku. V období od roku 2011 žije v obci
v průměru 30 – 35 dětí ve věku do 4 let a cca 40 dětí ve věku 5 - 9 let.
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2.2. Domovní a bytový fond
Koncem 20.století byla v obci zahájena výstavba nových rodinných domů severně a severovýchodně
od původního intravilánu obce. Nově vznikající obytné lokality byly orientačně pojmenovány LetkovOptima (rozhodující výstavby v letech 1996-2000) a Letkov - V Podlesí (1998 až dosud). Díky
stanoveným regulačním pravidlům se nově vybudované obytné lokality dobře spojily s původní
zástavbou v obci. Výstavba pokračuje i v původním intravilánu obce. Současně dochází k citlivé
modernizaci domů původní zástavby, obnově fasád a vestavbě půdních prostor - bez narušení
původního charakteru vesnice. V obci je na základě výsledků sčítání obyvatel v roce 2011 evidováno
celkem 203 rodinných domů, z toho 187 obydlených. V obci je 1 bytový dům.
V porovnání s rokem 2011 vzrostl počet rodinných domů k 31.12.2014 o několik desítek
domů a výstavba dál pokračuje. V roce 2013 byla soukromým investorem ukončena výstavba
infrastruktury pro dalších 111 domů v lokalitě V Podlesí II a obci byl předán nemovitý majetek –
komunikace, chodníky, kanalizace splašková i dešťová a veřejné osvětlení, včetně pozemků pod
těmito stavbami, v hodnotě vyšší než 40 milionů korun. Lze předpokládat, že do roku 2030 bude
celkový počet rodinných domů v obci 300 – 320.

Přehled domovního a bytového fondu (výsledky SLDB v roce 2011)
Domy

Celkem Rodinné domy Bytové domy

Domy úhrnem

204

203

1

Domy obydlené

187

186

1

1919 – a dříve

16

16

1920 – 1970

42

42

1971 - 1980

13

12

1981 – 1990

11

11

1991 - 2000

31

31

2001 - 2011

74

74

Z toho vystavěné nebo rekonstruované v období:
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Výstavba a rekonstrukce rodinných domů pokračovala v souladu s Územním plánem obce i
v uplynulých čtyřech letech, a to jak v části původního intravilánu obce, tak v obou nových
lokalitách Optima a V Podlesí. V roce 2013 byly postaveny první rodinné domy v lokalitě
V Podlesí 2.

2.3. Ekonomické subjekty a trh práce
V obci působí tyto ekonomické subjekty:
SILBA – Elstav, s.r.o., IMMOBILIA BOHEMIA, s.r.o., KUFI INT, s.r.o., LIBENIA Plzeň, spol. s r.o.,
NOVAPLAN PLUS spol. s r.o., ( Sportpenzion Pohoda), JTF Partnership CZ, s.r.o., a několik
dalších rodinných firem, jako např. VOŘÍŠEK Radek , KOVOVÝROBA Čechura, Truhlářství –
Čechura, Ženíšek, Kočandrle.
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2.4. Občanská vybavenost
Technické vybavení
Obec má vlastní zdroj pitné vody (hlavní a záložní vrt), obecní vodovod (úpravna
vody , vodojem 2x50 m3, ATS -1x50 m3). V obci je od roku 2011 vybudována oddílná
splašková kanalizace, ČOV s kapacitou 900 EO. V obci je zaveden plyn, instalováno LED
veřejné osvětlení, obecní bezdrátový rozhlas. Pro potřeby zásahové jednotky požární
ochrany JPO-V slouží hasičská zbrojnice a víceúčelová (požární) nádrž.

Kulturní a sportovní zařízení
Kulturní dům - hostinec U České lípy a který byl s využitím dotace Plzeškého kraje opraven v
roce 2011 (elektroinstalace, rozvod vody, výměna kotle) a do budovy byla přemístěna
obecní knihovna. Dále je k dispozici hřiště TJ Sokol Letkov a Sportpenzion Pohoda (5x
tenisový kurt, hala, dětské hřiště s jezírkem).

2.5. Tradice, společenské akce a spolková činnost
V obci aktivně působí několik sdružení a spolků:

Sbor dobrovolných hasičů a JPO-V
TJ Sokol
Dámský klub
Rybářský spolek Orličtí mutanti
Klub lodních modelářů
K nejpopulárnějším a do značné míry tradičním
kulturním akcím a
společenským
akcím v obci patří
masopustní průvod, taneční zábavy, pořádané místními
hasiči a Dámským klubem, dětský den a dětské rybářské
závody, turnaj v malé kopané za účasti klubů ze Slovenska a
z Moravy nebo silvestrovské fotbalové klání mladých s dříve
narozenými.
K nejnovějším (obnoveným) tradicím se řadí vítání občánků, zájezdy do divadla,
setkávání občanů dříve narozených, nohejbalový turnaj trojic a soutěž lodních modelářů o
pohár starosty obce.
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TANEČNÍ ZÁBAVA

SOUTĚŽ LODNÍCH MODELÁŘŮ

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Dopravní infrastruktura
Obcí Letkov vede silnice II. třídy z Plzně-Božkova směrem východním - Tymákova, Lhůta a Rokycany.
Silnice II. třídy ze Starého Plzence směrem na Kyšice,
Chrást odklání veškerý tranzitní provoz mimo
obydlenou část obce a asi 2 km s.obce Letkov křižuje
hlavní přivaděč z Plzně na dálnici D5 (exit 67).
Vzhledem k této dopravní infrastruktuře a existující
dopravní obslužnosti linkou ČSAD (č. 450554) a MHD
(č.12 a N11) lze hodnotit, že je zajištěna pro občany
Letkova kvalitní a spolehlivá dostupnost zaměstnání a
škol v v Plzni i okolních vesnicích (Plzeň-Božkov,Starý
Plzenec, Tymákov, Kyšice). V obci jsou zastávky MHD
a linka č.12 zajišťuje dopravní oslužnost i nově vzniklých lokalit V Podlesí.

Životní prostředí
V uplynulém desetiletí bylo realizováno několik akcí,které výrazným způsobem přispěly ke zlepšení
životního prostředí v obci. V roce 2005 byl dokončen
silniční obchvat obce, díky kterému většina silničního
provozu míjí centrum obce. V roce 2011 byl v obci
dokončen obecní vodovod a byla vybudována oddílná
splašková kanalizace. V roce 2012 byla rozšířena
kapacita ČOV (z 270 na 900 EO).
Bylo upraveno prostranství u OÚ a soustředěny zde
kontejnery na sběr tříděného odpadu. Současně bylo
rozšířeno parkoviště pro návštěvníky sportoviště TJ
Sokol Letkov. V závislosti na směru a síle větru se v
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obci negativně projevuje zejména vyšší hluková zátěž z dálnice D5 a z obchvatu obce (silnice180/II).
Negativně jsou ze stejného důvodu vnímány také zplodiny z obalovny živičných směsí Letkov a také
vyšší prašnost v důsledku dosud nedokončeného projektu kazetování popílkoviště západně
kat.území obce.

V letech 2012-2014 byla provedena výměna všech výbojkových svítidel veřejného osvětlení za LED
svítidla, jejichž poloviční příkon povede k podstatné úspoře provozních nákladů.

Instalace veřejné osvětlení na hrázi vodní nádrže přispívá jak k bezpečnosti chodců při cestě
k zastávce linky MHD U studánky, tak návštěvníků Sportpenzionu Pohoda.

Ke zlepšení životního prostředí v obci přispěla i oprava povrchu místních komunikací, provedená
v průběhu roku v roce 2013 s využitím dotace Plzeňského kraje.
Citelným nedostatkem jsou ale stále chybějící chodníky v původní zástavbě obce, jejichž výstavba je
vázána na plánovanou rekonstrukci silnice Božkov-Tymákov. Obdobným nedostatkem je chybějící
nebo nefunkční dešťová kanalizace v původní zástavbě obce.
Úpravy terénu, provedené v roce 2014 v polích východně obce mají za cíl regulovat v případě
přívalových nebo dlouhotrvajících dešťů povrchové vody přitékající z pozemků FVE a z příkopu podél
silnice od Tymákova.
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K regulaci odtoku přívalových vod slouží rovněž úprava příkopu u studánky a vodní nádrže a také
nově opravený propustek pod cestou k čističce odpadních vod.

Přes uvedené úpravy ale stále hrozí nebezpečí lokálních zátop pozemků v horní části koryta
Božkovského potoka a podél komunikace k vodní nádrži.

Již třetím rokem proto pokračují snahy vedení obce o vydání územního rozhodnutí ve věci výstavby
nového úseku dešťové kanalizace. Výstavba tohoto úseku
podmiňuje povolení rekonstrukce místní komunikace k vodní
nádrži, propojující obec Letkov s nově vznikajícími obytnými
zónami V Podlesí, ale především pomůže odvádět povrchovou
vodu z této části obce v případě dlouhodobých nebo přívalových
dešťů.
Bylo upraveno a rozšířeno stanoviště pro sběr velkoobjemového
odpadu, železného šrotu a biologického odpadu. Pravidelně je
zajišťován sběr a svoz nebezpečných odpadů a elektroodpadu. K negativním jevům ovlivňujícím
životní prostředí patří vypouštění splaškových vod přímo do Božkovského potoka, vytváření divokých
skládek odpadů v odlehlých částech katastru, častý nepořádek kolem nádob pro tříděný odpad nebo
stále častěji kritizované volné pobíhání psů a znečišťování veřejných travnatých ploch, rabátek a
chodníků.
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2.6. Řízení (správa) a hospodaření obce
Zastupitelstvo obce má 9 členů. Veřejná zasedání zastupitelstva obce jsou svolávána min. 4 - 6x v
roce. Ve vedení obce pracuje již druhé volební období uvolněný starosta obce se dvěma
místostarosty (neuvolnění) a zkušenou asistentkou-pokladní. Vedení obce dlouhodobě spolupracuje
s právním zástupcem obce JUDr. Zb. Holým a ve finančních otázkách (vedení účetnictví)
s poradenskou firmou AKK economy,s.r.o.
Vedení obce se pravidelně schází 2x v týdnu (v odpoledních hodinách v pondělí a ve středu) a řeší
dílčí problémy, žádosti a stížnosti občanů, včetně případných sousedských sporů nebo porušování
pravidel občanského soužití a jiné zjištěné nedostatky v obci otázky. S ohledem na pokračující
výstavbu rodinných domů a provozoven se pravidelně zabývají kontrolou dodržování regulačních
podmínek stanovených Územním plánem obce a vydanými stavebními povoleními. Obecní úřad
pravidelně spolupracuje s výborem pro investice a rozvoj a s pořádkovým výborem zastupitelstva
obce Letkov.
Vedení obce dbá na hospodárné využívání finančních prostředků, schválených zastupitelstvem obce
na příslušný kalendářní rok. Přitom úzce spolupracuje s finančním výborem zastupitelstva obce.
Využívá všech možností k získání dotací EU, ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Plzeňského kraje na
realizaci finančně nejnákladnějších investičních akcí, jakými byly v posledních deseti letech výstavba
vodovodu a splaškové kanalizace, rozšíření a modernizace technologie ČOV, připojení obecních
budov na vodovod a splaš.kanalizaci, oprava budovy kulturního domu, oprava havarijního stavu
budovy bývalé školy a místních komunikací. Obec v současné době splácí půjčku ve výši 2x 4 miliony
Kč, přijatou od Komerční banky,a.s. v souvislosti s úhradou nákladů na stavbu splaškové kanalizace a
rozšíření ČOV. Roční splátky těchto úvěrů činí 978 840,- Kč, splátkový kalendář končí v roce 2021. Ke
konci roku 2015 zbývá uhradit částku ve výši cca 4 miliony korun.

Hospodaření obce v období let 2000 – 2005, 2006 – 2010 a 2011 - 2015
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Příjmy
Výdaje

1934470
-2978040

3913730
-2031870

2783930
-2265380

2797640
-1771590

5738860
-5375250

7323040
-6596320

Schodek/
přebytek

-1043570

1881860

518550

1026050

363610

726720

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Příjmy
Výdaje

6436470
-3893290

4284300
-5352820

8170770
-6822310

26550460
-33458130

13442370
-14875480

Schodek/
přebytek

2543180

-1068520

1348460

-6907670

-1433110

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy
Výdaje

7837560
-12907610

9420410
-8598090

9088725
-7469683

9089163
-8203227

7165000
-8508000

Schodek/
přebytek

-5070050

822320

1619042

885936

-1343000
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Hospodaření obce v období let 2000 – 2014
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Finanční prostředky jsou rovněž vyčleňovány na modernizaci stávajícího technického zařízení s cílem
co nejvíce zefektivnit jejich provoz a snížit náklady na jejich provoz.
Vedení obce, s ohledem na zmíněný rychlý rozvoj obce a s tím související předpokládaný nárůst počtu
obyvatel v následujících 15ti až 20ti letech, dbá o zajištění dostatečných finančních prostředků pro
plánované rozšíření stavající kapacity obecního vodovodu a na nezbytné opravy a modernizaci
vodohospodářské infrastruktury obce. Za tímto účelem byl zřízen fond oprav a k němu vázaný
zvláštní účet obce u KB, a.s., kam jsou pravidelně ukládány finanční prostředky.

LETKOV V ROCE 2012

V roce 2013 byla soukromými investory, zastoupenými spol. Výstavba Pubec,s.r.o. ukončena
výstavba infrastruktury pro dalších 111 domů v lokalitě V Podlesí II a obci byl předán nemovitý
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majetek – komunikace, chodníky, kanalizace splašková i dešťová a veřejné osvětlení, včetně pozemků
pod těmito stavbami, v hodnotě vyšší než 40 milionů korun. Na účet obce byla v roce 2015
poukázána smluvně dohodnutá částka 890 000,- Kč na budoucí rozšíření vodojemu. Po vydání
stavebního povolení zajistí spol. Výstavba Pubec,s.r.o. rekonstrukci místní komunikace k vodní
nádrži, včetně stavby nového úseku dešťové kanalizace.

LETKOV V ROCE 2014

Díky nárůstu počtu obyvatel přihlášených v Letkově k trvalému pobytu se celkové příjmy obce (dle
zákona o RUD) zvýšily ve srovnání s rokem 2000 více než čtyřnásobně. Snahou vedení obce je
postupné propojování nově vznikajících obytných lokalit a začleňování nových občanů do života
v obci, počínaje jejich přihlášením k trvalému pobytu v obci. S narůstající infrastrukturou v majetku
je nezbytné v rozpočtu obce vyčleňovat i odpovídající množství finančních prostředků na celoroční
provoz a údržbu. Získávání nových stavebníků k trvalému pobytu v obci a objasňování významu
trvalého pobytu každého z nich jako jejich podílu na získávání finančních prostředků do rozpočtu
obce, je proto jedním z důležitých úkolů obecního úřadu.
Vzhledem k velkému počtu dětí a mládeže do 18ti let je před vedením obce trvalý úkol postupného
zlepšování podmínek pro jejich sportovní a kulturní vyžití, samozřejmě s respektem k bezprostřední
blízkosti Plzně a Starého Plzence.
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