
Zápi č.3/15
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 24. 2. 2015, od 18:00 hodin

v zasedací mí tno ti Obecního úřadu Lhota
Program:

1. Určení zapisovatele a ověřo atelů zápi u (ust. 95 odst. 1 zákona o obcích)
2. Schválení programu za edání
3. Kontrola zápisu usnesení a úkolů z předchozího jednání ZO
4. Jednací řád
5. Předložení konkrétních dotačních programů
6. Realizace nových rozvodných sítí pro po ílení mobilních operátorů
7. Zateplení OÚ
8. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ pro RD p. Zelenkové
9. Schválení faktury na oplocení pásma pitné vody
10. Schválení inventarizační zprá k dni 31. 12.2014
11. Diskuze

Přítomni: Jan Krkavec Jan Jakub, Ing. Bc. Renata Prokešová, Ing. Libor Mareček,
Ing. Radka Kratochvílová
Omluven: David Landsinger
Hosté: Prezenční listina, viz. příloha Č.: 1/3/2015
Zapisovatel: Ing. Renata Prokešová
Ověřovatelé zápi u: Jan Jakub, Ing. Libor Mar ček

K jednotlivým bodům programu:
ad 1. Určení zapisovatele a ověřovatel ů zápi u
Pan starosta určil zapisovatele Renatu Prokešovou a ověřovatele Jana Jakuba a Ing. Libora
Marečka

ad 2. Schválení programu zasedání
Veřejné za edání řídil starosta obce p. 1. Krkavec, kt rý v úvodu přivítal členy zastupitelstva
obce a hosty. Prohlásil, že jednáni je řádně voláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost
většiny členů zastupit Istva, prohlásil za dání za usnášeníschopné a navrhl rozšíření
programu.
Pro schváleni: 3
Usnesení č.: 1/3/2015

Pro ne 'chválení: O
avržený program ZO schválen

Zdržel .e: O

ad 3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z předchozího jednání ZO
Pan starosta prohlásil že zápis z minulého za edání ze dne 3.2.2015 byl ověřen a připraven
k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. ebyly proti němu vzne eny žádné námitky, ani
připomínky.
Usnesení byly splněny. Některé body jsou projednávány jako jednotlivé body dnešního ZO

Úkoly:
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1. Pan starosta zajistí do 20. 2. 2015 dokumenty k restauraci Na Malém plácku od pana
Borůvky - pan starosta informovalo tom že pan Borůvkajiž žádné dokumenty nemá.
Di kuse: Hosté požádali o den ot vřených dveří v restauraci a Malém plácku.
Den otevřených dveří bude dne: 7.3.2015 v době 9 - Uh.

2. R. Kratochvílová zpracuje analýzu věkos é struktury dětí do 6let předpokládaných
maximálnicn nákladů - Dětí ve věku O - 2 je v obci 7, ve věku 3 - 5 je v obci 14,
příspěvek na školku by mohlo využívat maximálně 14 dětí využívá je 6 dětí 4x
1 500Kč, 2x 1 OOOKč, tj. 8 OOOKč/měsíc

3. Nechat zpracoval nezávislý znalecký posudek na movité věci restaurace a Malém
plácku - R. Kratochvílová seznámila za tupitele s informací že kontaktovala dvě
instituce (obecuctuje.cz, auditorka Ivana chneiderová. vaz měst a obcí, právní
poradna), které ji potvrdili že postup ocenění majetku byl správný. Firmu, kterou
kontaktovala jí sdělili, že movitý majetek neprovádí, druhá firma se dosud neozvala
zpět.

ad 4. Jednací řád
Zastupitelstvo s panem starostou a místostarostkou se shodlo na znění aktualizovaného
jednacího řádu.
Diskuze: Ponechání nebo zrušení podpiso é listiny hostů. Je -li nutné úprava jmen při
zveřejnění zápisu na internetových stránkách. Občan' by dali předno t zveřejnění zápisu
v plném znění.
Příloha č.: 2/3/2015 Návrh jednacího řádu
Úkol: Renata Prokešová zjistí, zdaje možnost zveřejnění zápisu bez předchozí úpravy a
připraví jednací řád ke schválení na příští jednání za

ad 5. Předložení konkrétních dotačních programů
Dotace z Cecemínska na 2 kontejnery (cena cca 66000,- Kč/kus) a vysavač na listí (cena cca
22 OOO,-Kč). Dotace je ve výši 90%. áklad obce nepřesáhne za 2 kontejnery částku 6600 -
Kč.
Diskuze: Vysavač byl vyhodnocen jako nevhodný pro obec do příštího jednání za zjistí RK
a RP možnost koupi vhodnějšího, kombinace e sekačkou na trávu a zváží vhodnost využití
pro obecní účely. pomocí výběru se nabídl p. Strán ký. Zji tit bližší specifikaci kontejnerů.
Úkol: RK a RP zjistí, zdaje možné do dotace zařadit multifunkční vysavač kombinovaný se
sekačkou. Zjistit bližší specifikaci kontejneru (rozm ěry, objem).

Smlouva o bezplatném odvozu bioodpadu
Diskuze: Které místo je vhodné na umístění kontejnerů na bioodpad. Místo zatím nebylo
specifikováno
Pro schválení: 3 Pro neschváleni: O Zdržel e: O
Usnesení Č.: 2/3/2015 Pan starosta zaji tí podpi mlouvy Košátkyo bezplatném odvozu
bioodpadu
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Uživatel
Zvýraznění

Uživatel
Zvýraznění

Uživatel
Zvýraznění

Uživatel
Zvýraznění



Dotace Středo českého Kraje:
Žádost o dotaci je možno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v
programu od 26. března 2015 od 8:00 hodin do 15. dubna 2015 do 16:00 hodin. Výše dotace
je 95%. Obec Lhota se může zapojit do čtyř oblastí:
Středočeský Fond kultury a obnovy památek, podpora drobných památek (l0 -
200000Kč)
Restaurátorské činnosti pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce, cena 64 OOO,-Kč
Náklad obce nepřesáhne částku 3500 -Kč.
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Příloha Č.: 3/3/2015 Koncepce restaurátorského záměru
Usnesení Č.: 3/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci a ukládá RK a RP žádost
podat
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS podpora obnovy techniky,
výzbroje a výstroje a komunikační techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů CI O -
200000,-Kč)
Zakoupení skříněk pro hasiče 2x, radiostanice vozidlová, radiostanice přenosná, antén,
nabíječ pro radiostanice, zásahový ochranný komplet 2x zásahová obuv 2x, cena celkem
110 OOO,-Kč.Náklad obce nepřesáhne částku 5500,-Kč.
Příloha č.: 4/3/2015 Podrobný rozpis vybavení pro DH
Usnesení č.: 4/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci ve výši 95% a ukládá RK a
RP žádost podat.
Středočeský Fond životního prostředí a zeměděl tví, revitalizace malých vodních toků a
rybníků (50 000 - 1 000 OOO,-Kč)
Zvýšení biodiverzity rybníka v obci Lhota, projekt zpracován na částku 1 395 070,-Kč a
přesahuje částku dotace. RK se pokusí částku snížit do 1 000 OOO,-Kč
Příloha Č.: 5/3/2015 Rozpočet na zvýšení biodiverzity rybníka
Úkol: RK zajistí snížení částky na zvýšení biodiverzity rybníka a připraví návrh na příští
jednání ZO
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst, program obnovy venkova, rekonstrukce a opravy
místních komunikací a rekonstrukce opravy a výstavba nových chodníků (60000,-Kč -
6 000 OOO,-Kč)
Pan starosta osloví ing. Zoulu který zpracovává rozpočet na výstavbu chodníku, aby ho
zpracoval do 9. 3. 2015 aby výstavba chodníku mohla být zařazena do žádosti o dotační
program.
Úkol: Pan starosta zajistí u ing. Zouly aby zpracoval rozpočet na výstavbu chodníku do 9. 3.
2015

ad 6. Realizace nových rozvodných sítí pro posílení mobilních operátorů
Zajistí posílení pevných linek a internetu.

Pro schválení: 3 Pro ne chválení: O Zdržel e: O
Příloha Č.: 6/312015 Podklady k realizaci rozvodných sítí
Usnesení č.: 5/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s realizací nových rozvodných sítí a doporučuje
smlouvu k podpisu
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ad 7. Realizace zateplení OÚ
Se stavebními pracemi se začne po volbách, realizace bude hotová do 3 měsíců.
LM navrhl rozšíření projektu o výměnu 14 oken a 2 vstupních dveří které nebyly v projektu
zahrnuty, plus rozbitá komínová dvířka.
LM z důvodu konání voleb projednal posunutí splatnosti faktury na 60 dní
Cena za výše uvedené vícepráce by měla být do 120 OOOkč
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení Č.: 6/3/2015 Zastupitelstvo schvaluje vícenáklady spojené s vícepracemi při
realizaci zateplení budovy ZO

ad 8. Zřízení věcného břemene týkající se přípojky ČEZ pro RD p. Zelenkové
Dodatečné schválení
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 7/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemene přípojky ČEZ pro
RD p. Zelenkové

ad 9. Schválení úhrady faktury za geometrický plán ochranného pásma nového zdroje pitné
vody ve výši 7 500,- Kč

Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení Č.: 8/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s úhradou faktury za geometrický plán
ochranného pásma zdroje pitné vody ve výši 7500,-Kč

ad 10. Schválení inventarizační zprávy ke dni 31. 12.2014
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Příloha č.: 7/3/2015 Inventarizační zpráva ke dni 31. 12. 2014
Usnesení Č.: 9/3/2015 Zastupitelstvo schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31. 12.2014

ad 11. Diskuze
- P. Štúrová navrhla, že by se do projektu tředočeského kraje mohly zpracovat i

opravy chodníků. RP bylo vysvětleno, že prioritou je výstavba nového chodníku.
- L. Mareček informoval o tom, že hromada hnoje, která roste za obcí směrem

k železničnímu přejezdu, by měla být do 4 týdnů zaoraná. Pokud se tak nestane, pan
starosta bude majitele pozemku urgovat.

- P. Peroutková se zeptala, v jakém stadiu je evakuační krizový plán který
zpracovávalo předchozí zastupitelstvo. RK informovala, že je zpracovaný a připravený
ke schválení až bude zastupitelstvo v plném počtu, tj. po volbách.

- P. Švec připomněl, že hasiči pořádají sběr železného odpadu a vysloužilých
elektrospotřebičů. Potřebuje - li někdo odvoz i mimo sběrový termín, kontaktuje pana
Švece nebo pana starostu a ti odvoz zajistí.

- P. Štúrová se zeptala, kdo má na starosti viditelnost u železničního přejezdu, jelikož
levá strana je zarostlá a je ztížená viditelnost. Pan starosta vysvětlil, že je to záležitost
železnice, může upozornit kterýkoliv obyvatel, a že ji na to upozorní
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- P. túrová se zeptala, kdo má na starosti ,domečky s elektřinou" a upozornila, že
jeden cestou k jezeru je ve velmi špatném stavu. Pan tarosta osloví ČEZ o nápravu

Souhrn usnesení:
Usnesení Č.: 1/3/2015 avržený program za schválen
Usnesení Č.: 2/312015 Pan starosta zajistí podpis smlouvy Košátkyo bezplatném odvozu
bioodpadu
Usnesení Č.: 3/312015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci a ukládá RK a RP žádo t
podat
Usnesení č.: 4/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci a ukládá RK a RP žádost
podat.
Usneseni č.: 5/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí s r alizací nových rozvodných sítí a doporučuje
smlouvu k podpisu
Usnesení Č.: 6/3/2015 Zastupitelstvo schvaluje vícenáklady spojené s vícepracemi při realizaci
zateplení budovy za
Usnesení č.: 7/3/2015 Zastupitelstvo souhlasí e zřízením věcného břemene přípojky ČEZ pro
RD p. Zelenkové
Usnesení Č.: 8/3/2015 Zastupit lstvo souhlasí s úhradou faktury za geometrický plán
ochranného pásma zdroje pitné vody ve výši 7 500 -Kč
Usnesení Č.: 9/3/2015 Zastupitelstvo schvaluj inventarizační zprávu ke dni 31. 12.2015

Souhrn příloh:
Přílohač.: 1/3/2015 Prezenční listina
Příloha Č.: 2/3/2015 Návrh jednacího řádu
Příloha č.: 3/3/2015 Koncepce restaurátorského záměru
Příloha č.: 4/312015 Podrobný rozpi vybavení pro DH
Příloha Č.: 5/3/2015 Rozpočet na zvýšení biodiv rzity rybníka
Příloha č.: 6/3/2015 Podklady k realizaci rozvodných sítí
Příloha č.: 7/312015 Inventarizační zpráva ke dni 31. 12. 201111

Souhrn úkolů:
Úkol: Renata Prokešová zjistí zda je možno t zveřejnění zápisu bez předchozí úpravy a
připraví jednací řád ke schválení na příští jednání za
Úkol: RK a RP zjistí, zdaje možné do dotac zařadit multifunkční vysavač kombinovaný se
sekačkou. Zjistit bližší specifikaci kontejneru (rozměry objem).
Úkol: RP zajistí snížení částky na zvýšení biodiverzity rybníka a připraví návrh na příští
jednání za
Úkol: Pan starosta zajistí u ing. Zouly, aby zpracoval rozpočet na výstavbu chodníku do 9. 3.
2015
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Předsedající poděkoval přítomným za úča t
Ve Lhotě dne 1. 3. 2015

ončil ustavující zasedánive7hOd.

...................... ~~
Ing. Bc. Renata Prokešová

/t:1.Lq;~~
Zapisovatel:

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jan Krkavec
/I

. ~ tA.//-t/'

Ing. Libor Mareček

.../--~
········V·~····························

Jan Jakub
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