
Zápis Č. 7/15

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 14. 5. 2015 od 19 hodin na Obecním
úřadu ve Lhotě

Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová,lng. Bc. Renata Prokešová,lng. Pavel Dvořák, Jan Havlíček,Ondřej
Kolínský a Pavel Stránský

Nepřítomen: Jan Jakub

Hosté: viz příloha Č. 1

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení

V úvodu zasedání starostka přivítala přítomné zastupitele a hosty. Prohlásila, že za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatovala přítomnost většiny členů za a prohlásila, že je zasedání usnášeníschopné.

2. Schválení programu jednání
1. Zahájení

2. Schválení programu jednání
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů:
4. Kontrola usnesení z minulého jednání:
5. Schválení zástupce obce pro spolupráci při pořizování Územního plánu Obce Lhota
6. Schválení Rozpočtu na rok 2015
7. Schválení Závěrečného účtu DSO Cecemínsko, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

DOS Cecemínsko za rok 2014
8. Revokace usnesení Č. 1/14 z 5. 6. 2014 a znovu schválení závěrečného účtu s výhradou
9. Revokace usnesení 3/3/2015 a 4/3/2015 z 24. 2. 2015, 4/4/2015 a 5/4/2015 zlO. 3. 2015
10. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor - zasedací místnost OÚ
11. Informace spojené s uzavírkou mostu za Lhotou, směr Dřísy
12. Žádosti:
13. Diskuse a závěr

Starostka navrhla doplnění programu o bod - Barevné řešení fasády budovy Č. p. 47 (obecní
úřad).

Návrh usnesení:
za souhlasí s navrženým programem za doplněným o uvedený bod.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: OZdržel se: O
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Návrh usnesení:
Starostka obce navrhla jako zapisovatele Jana Havlíčka a ověřovatele zápisu Ing. Dvořáka a pana
Ondřeje Kolínského.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: OZdržel se: O
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení z minulého jednání

1



Starostka požádala předsedu kontrolního výboru pana Stránského, aby přítomné informoval
o plnění usnesení. Pan Stránský konstatoval, že usnesení jsou splněna.

5. Schválení zástupce obce pro spolupráci při pořizování Územního plánu Obce Lhota

Starostka informovala, že tento bod je opět zařazen na jednání ZO, jelikož na minulém ZO byli
přijati dva zástupci, což není možné, a musí být přijat pouze jeden zástupce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhlo jako zástupce pro pořízení územního plánu Obce Lhota starostku obce
Ing. Radku Kratochvílovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

6. Schválení Rozpočtu na rok 2015

Starostka informovala, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 23.4. do 10. 5. 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet na rok 2015 jako schodkový.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Schválení závěrečného účtu OSO Cecemínsko a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření OSO Cecemínsko

Starostka seznámila přítomné se Závěrečným účtem DSO Cecemínsko za rok 2014 a se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2014. Celkové příjmy
8439 498,40,-Kč, celkové výdaje 7 312 859,21 Kč.

Výsledek kontroly Krajského úřadu je bez chyb a nedostatků. Vyvěšeno od 22.4.2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2014 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 2014 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

8. Revokace usnesení č. 1/14 z 5. 6. 2014 a znovu schválení závěrečného účtu s výhradou:
Starostka seznámila přítomné s nedostatkem, který je třeba odstranit (chybělo, že
rozpočet je s výhradou).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota za
rok 2013. Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod pís. c)
(§ 10 odst. 3 písmo B) zákon č. 420/2004 Sb.), současně byl schválen Závěrečný účet za rok 2013
s výhradou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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9. Revokace usnesení 3/3/2015 a 4/3/2015 z 24. 2. 2015, 4/4/2015 a 5/4/2015 zlO. 3.
2015 (oprava znění)

Návrh usnesení:
"Obec Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt" Obec Lhota - zrestaurování Pomníku
padlým v 1. sv. válce" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování akce/projektu v
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu."
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
"Obec Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt "Zvýšení akceschopnosti a
radiokomunikace JSDHo Lhota" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZSa závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu."
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
"Obec Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt II Chodník Boleslavská ulice" z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů akce/projektu."
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
"Obec Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt" Zvýšení biodiverzity rybníka v obci
Lhota" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce/projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu."
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 10 bylo schváleno.

10. Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor - zasedací místnost Oú

Starostka obce informovala, že byl zveřejněn záměr pronájmu nebytových prostor oú
(zasedací místnosti) - příloha Č. 2. K tomuto záměru byla doručena jedna obálka, která byla na oú
doručena dne 4. 5. 2015, byla řádně označena. Obálka byla otevřena dnes na ZOoŽádost o pronájem
byla zaslána Bc. Janou Ontlovou, Boleslavská 9. Která žádá o pronájem obecních prostor za účelem
pohybově - relaxačních aktivit. Navrhovaná cena pronájmu je 100 Kč za realizovanou lekci.
Zastupitelé se s nabídkou seznámili a navrhují uzavření nájemní smlouvy, s nájemní smlouvou byli
seznámeni.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Lhota,
zastoupenou Ing. Radkou Kratochvílovou a mezi nájemcem na straně druhé Bc. Janou Ontlovou, IČO:
04053851, trvale bytem: Boleslavská 9, Lhota.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O

3



Usnesení Č. 11 bylo schváleno.

11. Informace spojené s uzavírkou mostu za lhotou, směr Dřísy

Starostka seznámila přítomné s realizací stavby a s tím související dopravní opatření a to
zejména přesun autobusové zastávky. Autobus odbočí z ul. Boleslavská do ul. Na Průhonu, dále pak
ul. K Lesnu, tato ul. bude značena značkami "Jednosměrný provoz" z jednoho směru a značkami
"Zákaz vjezdu - jednosměrka" v druhém směru od ul. Boleslavská k ul. Na Průhonu. Boční ul. Borová,
Příčná budou na příjezdu k ul. K Lesnu osazeny značkami "Přikázaný směr jízdy vpravo" respektive
"Přikázaný směr vlevo". Úsek ulice K Lesnu od ul. Na Průhonu po konec ul. v křížení s ul. Boleslavská
bude osazen značkami "Zákaz zastavení". Autobusová zastávka bude posunuta v Boleslavské ul.
k parku před křížek Ježíše Krista, zastávka bude obousměrná. V tomto úseku bude omezena rychlost
na 30 km/ho

Na odbočení z 11/331 k obci Lhota bude značka "Slepá ulice" doplněna o značku "Zákaz
vjezdu" s dodatkovou tabulkou "za 1500 m". V obci Dřísy bude značena "Slepá ulice" doplněna o
značku "Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou "za 1000 m".

Starostka dále informovala, že byla projednávána případná trasa pro návštěvníky Jezera
Lhota přes obec Lhota, ale všechny možné trasy by způsobovaly nadměrnou prašnost. Bude tedy
zachován pouze příjezd od obce Dřísy. ZO dále požaduje zvýšení hlídek Policie ČR, aby se z obce
nestalo parkoviště a docházelo ke kontrole aut při vjezdu do obce.

12. Žádosti

a) Paní Eva Beerová, Hlavnovská 55, Lhota žádá o příspěvek na sportovní činnost pro svou
dceru Valérii Beerovou
Starostka seznámila přítomné s podstatnými informacemi v žádosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na sportovní činnost.
Výsledek hlasování: Pro: O Proti: 3 Zdržel se: 3
Usnesení č. 12 nebylo schváleno.

b) Oldřich Krkavec, Hlavnovská 129, Lhota opětovně žádá o zařazení pozemku parc. č. 569
v k. ú. Lhota u Dřís z orné půdy na stavební pozemek.
ZO bere na vědomí a žádost se bude řešit v rámci připravovaného územního plánu.

c) Libuše Šormová, Boleslavská 102, Lhota žádost o zařazení pozemku parc. č. 568 v k. ú.
Lhota u Dřís z orné půdy na stavební pozemek.
ZO bere na vědomí a žádost se bude řešit v rámci připravovaného územního plánu.

d) Kateřina Hájková, Výletní 2328, Brandýs nad Labem, žádá o stanovisko k návrhu dělení
pozemku 278/4 o výměře 1070 m2 na 370 m2 a 700 m2 v k. ú. Lhota u Dřís.
ZO bere na vědomí a žádost se bude řešit v rámci připravovaného územního plánu.

e) Ing. Mojimír Prošek, vlastník chaty V Chatách č. e. 085, nás žádá o řešení problému
znemožnění vjezdu k jeho nemovitosti z důvodu ohrazení sousedního pozemku lesa parc.
č.272/1
ZO bere na vědomí, věc se snaží řešit, nicméně by doporučilo obrátit se na občansko-
právní soud.
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f) Žádost - Ing. Tea Heřmánková PhD., která má zájem o odkup pozemků p. č. 587, 589, 590,
592, 593 a 594 v k. ú. Lhota u Dřís. Pí. Heřmánková seznámila přítomné s plánem
hospodaření na těchto pozemcích. Zastupitelstvo požádalo o sepsání podnikatelského
záměru a odložilo toto projednání na pozdější dobu, se současným stanoviskem, že obec
v tuto chvíli nechce pozemky prodávat, ale radši by šlo cestou dlouhodobého pronájmu.

g) Krajský úřad Středočeského kraje, Žádost o vyjádření k udělení licence
Starostka seznámila s žádostí o udělení licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové
dopravy v souladu s § 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v plném znění,
žádáme o udělení licence k provozování vnitrostátní zvláštní linkové dopravy. Žadatel
JARMES spol. s.r.o., Krpy 13, Kropáčova Vrutice, Název linky Mšeno-Všetaty-Hlavenec
TRW Carr, platnost licence od 1. července 2015, linka je pouze pro zaměstnance spol.
TRW Carr s.r.o., Hlavenec 12, s vyloučením přepravy ostatních osob.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí všemi hlasy s udělením licence k provozování vnitrostátní
zvláštní linkové dopravy v souladu s § 10 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v plném znění. Žadatel JARMES spol. s.r.o., Krpy 13, Kropáčova Vrutice, Název linky
Mšeno-Všetaty-Hlavenec TRW Carr, platnost licence od 1. července 2015, linka je pouze
pro zaměstnance spol. TRW Carr s.r.o., Hlavenec 12, s vyloučením přepravy ostatních
osob.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: OZdržel se: O
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

h) VLS ČR, s. p., Lhota 121 - Žádost o provedení úpravy územního plánu obce
Žádost se týká o předběžné vyjádření souhlasu za, že bude ve zpracovávaném ÚP obce
možná změna výšky budov v této oblasti (průmyslová oblast - lesní školky). V současném
ÚP je tato výška stanovena na 9 m. VLS nás žádají o zvýšení tohoto limitu na 13 m.
Důvodem je nástavba a rekonstrukce administrativní budovy, pro havarijní stav střechy.
Z dnešního panelákového typu s rovnou střechou na mansandrový typ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu limitu výšky budov stavby v průmyslové zóně
lesních školek z 9 m na 13 m.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: OZdržel se: O
Usnesení č. 14 bylo schváleno

i) Žádost SDH o zajištění 2 mobilních WC na soutěž v požárním útoku konané dne 13. 6.
2015 na obecním hřišti
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění 2 mobilních WC na soutěž v požárním útoku
konaného dne 13. 6. 2015 na obecním hřišti.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: OZdržel se: O
Usnesení č. 15 bylo schváleno

j) Žádost SDH o finanční dar 5000,- Kč na dárkové poukazy pro vítěze Lhotecké soutěže
za s tímto příspěvkem souhlasí za podmínek, že bude SDH sekat trávník na hřišti vždy
před kulturní akcí pořádanou obcí nebo sborem samotným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 5000,- Kč na dárkové poukazy pro vítěze
Lhotecké soutěže v požárním útoku pořádanou SDH Lhota. za s tímto příspěvkem
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souhlasí za podmínek, že bude SDH sekat trávník na hřišti vždy před kulturní akcí
pořádanou obcí nebo sborem samotným.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 16 bylo schváleno

13. Barevné řešení fasády č. p. 47 obecní úřad

Starostka informovala přítomné, že po odborné konzultaci s architektkou a designérkou Ing.
Romanou Čapkovou došlo k barevné změně fasády OÚ.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu barevného řešení fasády OÚ na uvedené barvy Baumit life 0933,
0936,0939 a M327.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: O Zdržel se: O
Usnesení Č. 17 bylo schváleno

14. Diskuse a závěr

Starostka informovala, že hasičská zbrojnice je zkolaudována. Dále informovala, že zájemci o
kominické práce se mohou hlásit na OÚ. Starostka předala slovo ZO a hostům. Ing. Pavel Dvořák
požádal, aby ZO uvažovalo o vydání vyhlášky upravující volný pohyb psů v katastru obce. Paní Pavlína
Krkavcová se dotázala, kdy bude řešen ÚP a kdy bude známo stanovisko, zda jejich žádosti bude
vyhověno či nebude. Starostka reagovala, že ÚP se bude intenzivně řešit. Paní Peroutková vznesla
dotaz, zda existuje chatařský výbor (jako v dobách minulých), starostka odpověděla, že nikoliv. Dále
paní Peroutková vznesla dotaz, zda na území obce je jiná průmyslová oblast než v oblasti lesních
školek, starostka reagovala, že ne. Zástupce SDH Martin Švec poděkoval za podporu SDH Lhota. Ing.
Tea Heřmánková PhD., vznesla dotaz, zda obec neplánuje úklid okolí obce, lesa. Starostka
odpověděla, že určitě ano.

Starostka poděkovala přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 20,00 hod.

Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:
í[ť~ u1/

......··-/..f!.'::!!·7·· .

Starostka obce:

Datum pořízení zápisu: 18.5. 2015
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