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INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
UHLÍŘSKÁ LHOTA
Slovo starostky
Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a my Vám
předkládáme další vyúčtování výsledků
naší práce.
I v minulém období jsme byli limitováni
nouzovým stavem a s tím souvisejícími
opatřeními, přesto se spousty věcí
podařilo.

Celoročně se zabýváme přípravami
podkladů pro velké investiční akce, které
nás v nejbližší době čekají.
Je to rekonstrukce a odbahnění rybníků
v Rasochách, obnova veřejného osvětlení
v Rasochách a hlavně výstavba vodovodu a
kanalizace v obou částech naší obce.

Dokončen byl zkušební vrt, který bude
použit pro zásobování naší obce pitnou
vodou.

Příprava na vodovodní řad je o to
složitější, že pracujeme jak s vlastním
vrtem, tak i s přivaděčem pitné vod z obce
Hlavečník. Pozemek č.903/7 v k.ú. Uhlířská
Lhota, na kterém bude vybudována celá
technická infrastruktura pro naši obec,
zároveň poskytneme pro výstavbu
vodojemů VaK Pardubice pro jejich další
rozvoj.

Rekonstrukce
hasičské
zbrojnice
v Rasochách, která měla různé peripetie,
se dočkala kolaudačního souhlasu, a je již
využívána našimi hasiči.

Na projektovou přípravu této akce jsme
získali dotační financování, na výstavbu
budeme o dotaci teprve žádat. V řádu
měsíců by mělo být jasno.

Některé akce jsou již ukončené a některé
do svého cíle míří.

Změna č. 1 územního plánu obce musela
být sice rozdělena na dvě části, ale část 1a
je již účinná. A to je dobrá zpráva, neboť se
v ní nachází pozemek pro vybudování celé
technické infrastruktury pro kanalizaci a
vodovod. Bez toho bychom nemohli
pokračovat v přípravách.
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Vodovod a kanalizace byla a je největší
prioritou současného zastupitelstva obce,
a daří se nám postupné cíle plnit tak, jak
jsme slíbili.
Rybníky v Rasochách jsme převzali
v neutěšeném stavu, a nyní je tento stav
již havarijní. Rozhodli jsme se pro
důkladnou rekonstrukci, která přežije
několik generací. I proto přípravné
projekční práce trvají delší dobu.
Obnova veřejného osvětlení v Rasochách
na nás tak nějak „spadla“. Firma ČEZ
oznámila, že si své vedení uloží do země.
Tudíž obecní lampy, které jsou umístěny
na jejích sloupech, je nutné demontovat a
celé osvětlení vybudovat znovu.

jak dopadnou povolební vyjednávání, kam
bude stát směřovat a co to bude
znamenat pro obecní samosprávy.
Nicméně pevně věřím, že se nám podaří
dosáhnout toho, co jsme si vytyčili a co
jsme slíbili.
Pracovat budeme stejně usilovně.
Děkuji všem, kterým není lhostejné, jak se
nám v naší obci žije.
Přeji Vám všem optimismus, radost
z blízkých a s blízkými a především
ZDRAVÍ! Přeji nám všem úspěšný rok
2022!

Tyto řádky píši v povolebním týdnu.
Nevím, co nám přinese nadcházející čas,
Markéta Pospíšilová, starostka obce

Výběr informací z roční práce zastupitelstva
Listopad 2020
-

Vyhlášení Záměru na pronájem části nebytových prostor v budově bývalé školy
v Rasochách, tyto byly posléze pronajaty za účelem společenského a sportovního využití
mládeže za symbolické nájemné ve výši 1,-/měsíc.

Prosinec 2020
-

Mobilní telefonní čísla převedena za příznivějších podmínek ke společnosti T-Mobil.
Obdrželi jsme od projektové kanceláře „Situační katastrální výkresy“, které byly v lednu
2021 distribuovány jednotlivým majitelům nemovitostí k odsouhlasení.
Ve dnech 1. -3. 12. byly provedeny firmou WATERSYSTEM vrtné práce na zkušebním vrtu.
Hloubka vrtu je 63 m.
Byla zveřejněna vyhláška o konání veřejného projednávání Změny č.1 Územní plán obce
Uhlířská Lhota.
Dodatek ke smlouvě o dílo (odstranění azbestové střešní krytiny na budově hasičské
zbrojnice Rasochy).
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Leden 2021
-

Konalo se veřejné projednávání Změny č.1 ÚP (13.1.2021 , v hostinci v Rasochách).

Únor 2021
-

-

Závěrečná zpráva geologického průzkumu- průzkumný vrt Uhlířská Lhota.
o Vydatnost vrtu je ve výši 1,0 l/s = lze využít se značnou rezervou
o Kvalitativně lze podzemní vodu z vrtu využít jako zdroj surové vody s nutností
snižování koncentrace fluoridů, amonných iontů a s hygienickým zabezpečením
Byla podepsána smlouva o umístění odpadních vod z obce Uhlířská Lhota do ČOV obce
Kladruby nad Labem.

Březen 2021
-

Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí finančních prostředků na „Projektovou přípravu – Výstavba
kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
Proběhlo sčítání lidu, domů a bytů.
Provedena kontrola obecních lesních pozemků za přítomnosti odborného lesního
hospodáře, upřesnění dalších prací.

Duben 2021
-

-

Přijetí dotace ze SFŽP na projektovou přípravu ve výši 2 101 770,-Kč na akci „Výstavba
kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy
Přezkoumání hospodaření Obce – nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Květen 2021
-

-

-

4. 5. nabyl právní moci Kolaudační souhlas s užíváním
stavby – stavební úpravy hasičské zbrojnice
v Rasochách.
Byla podána žádost na SZIF o dotaci z Programu rozvoje
venkova na nákup laviček, košů na odpadky a
informačních tabulí.
Opakované projednávání Změny č.1 ÚP obce Uhlířská
Lhota.
28.5. Noc kostelů – otevřen kostel sv. Havla
v Rasochách.

Červen 2021
-

Smlouva s firmou REKOL o poskytování služby „Vyvážení septiků z obce Uhlířská Lhota„.
Smlouva se Sdružením místních samospráv, jehož prostřednictvím budeme soutěžit cenu
komodit (elektřina, plyn) na Burze.
Rozdělení Změny č. 1 ÚP obce Uhlířská Lhota na dvě etapy 1a a 1b,které budou pořizovány
odděleně.
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-

-

Schválení nabídky na dodavatele Projektové dokumentace pro provádění stavby na akci :
„Výstavba kanalizace,včetně ČOV 500EO,vodovodu,vrtu,ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a
Rasochy“ firmy Fiala projekty, s.r.o., smlouva uzavřena.
Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje- zapracování změny na
kartách pro Uhlířskou Lhotu i pro část Rasochy.
5.6. se konala akce Dětský den a pálení ohňů v Uhlířské Lhotě.
Smlouva s ČEZ Distribuce o budoucím připojení odběrného el. zařízení (budoucí připojení TI
= ČOV,VDJ,ÚV a vrt).

Srpen 2021
-

Spuštěn projekt Integrace Kolínska a Kutnohorska. Dopravní obslužnost v naší oblasti je
nyní zajišťována Integrovanou dopravou Středočeského kraje, systém PID.
Konal se 4. ročník charitativního koncertu v Rasochách, výtěžek 15 200,- Kč byl v plné výši
věnován FOD (Klokánek).
Konal se 5. ročník cyklozávodu Rasochy Cup 2021.
Proběhla deratizace v objektu bývalé váhy v Rasochách.

Září 2021
-

Vydání Změny č.1a ÚP obce Uhlířská Lhota.
Vzor Smlouvy o příspěvku na technickou infrastrukturu. Smlouva bude uzavírána
s jednotlivými zájemci o připojení pozemku na vodovodní řad a kanalizační větev.
V tuto chvíli již naleznete smlouvu na elektronické úřední desce v sekci Kanalizace a
vodovod nebo bude k vyzvednutí na Obecním úřadě.

-

Výše příspěvku pro jednotlivé zájemce:
o 15 000,- Kč za vodovodní přípojku
o 15 000,- Kč za kanalizační přípojku
o 5 000,- Kč za projektovou dokumentaci na pozemku zájemce
o 35 000,- celkem včetně DPH
o Splatnost příspěvku: Nejdříve od 1. 2. 2022 nejpozději do 30. 6. 2022
o Platba JEDNORÁZOVĚ (hotově či převodem)

-

Uskutečnil se 5. ročník Grilování u rybníka Kouťák v Uhlířské Lhotě.
Opakované projednávání změny č.1b ÚP.
Informační schůzka s projektantem výstavby kanalizace a vodovodu v hostinci v Rasochách.

Říjen 2021
-

Objednávka popelnic na plasty k jednotlivým nemovitostem - předpokládané zahájení
využívání leden 2022.
Vyhlášení Záměrů na pachty obecních nemovitostí (pole).
Zveřejněna Výzva na výběrové řízení na dodavatele stavby „Výstavba kanalizace, včetně
ČOV 500EO,vodovodu, vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
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Další informace


Darovací smlouva na hřbitov – stále v jednání



Integrace veřejné dopravy - PID
o vaše náměty a připomínky můžete zasílat na : idsk@idsk.cz,
o Infolinka: 234 704 560 (pracovní dny : 6-20h, so, ne, sv. 8-18h).



Koncert v kostele sv. Havla – předpokládáme 10. 6. 2022, což je termín další Noci kostelů.



Povinnost při nakládání s odpadními vodami zákon 254/2001 Sb. ze dne 28.6.2001,účinnost
od 1.1.2002,novela zákon 113/2018 Sb., účinnost od 1. 1. 2019, resp. 1. 1. 2021.

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (novela – zákon
č. 403/2020 Sb.), kde ustanovení §38, odst. 8. nově zní takto: Kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních
vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady
o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten,
kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní
vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.



Podpora místních spolků i dalších organizací (např. Linka bezpečí).



Spolupráce s Diakonií Broumov



Proběhla revize katastru nemovitostí v obou katastrálních územích, nesoulady byly řešeny
s jednotlivými majiteli při osobních jednáních.



Kroužek pohybové aktivity, pod vedením zkušené trenérky, se rozběhne na jaře 2022

Všechny informace jsou k nahlédnutí na www.uhlirskalhota.cz
V případě dotazů, připomínek, námětů či stížností jsme k dispozici na telefonu či emailu
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Projekty na další období
Kanalizace a vodovod
 Firma Fiala projekty předala Obci dokumentaci pro společné povolení stavby
 Dokumentace, včetně vyjádření všech dotčených orgánů a institucí předána na
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství.
 Zahájení řízení pro vydání společného povolení stavby dne 26. 10. 2021
Rybníky Rasochy
 Projektová dokumentace na rekonstrukci a odbahnění pro Návesní rybník máme
předanou, dokončuje se inženýring, tak, aby dokumentace mohla být předána na
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství.
 Projektová dokumentace pro rybník Hliňák je těsně před dokončením.
 Bylo nutné odebrat další vzorky půdy a provést rozbory.
 Souběžně řešíme dočasný sjezd na pole, kde bude sediment z rybníku uložen.
 Pro žádost o dotační podporu je nutné mít vydané platné stavební povolení,
budeme tedy žádat příští rok.
Veřejné osvětlení Rasochy
 Projektová dokumentace je předána na Městský úřad v Týnci nad Labem, odbor
územního a stavebního řízení.
 K dispozici máme položkový rozpočet = můžeme připravovat výběrové řízení na
zhotovitele stavby.
 Stavba ČEZu (kde předpokládáme spolupráci) je také v prodlení, začátek prací cca
duben 2022.
 Firma CETIN (telefonní kabely + optický kabel) si rozmyslela uložení svých sítí do
země, i když původní domluva zněla jinak. Zdá se tedy, že tyto sítě zůstanou jako
jediné nadzemní vedení v celých Rasochách.
Lavičky, infotabule - Podána žádost o dotaci za spolupráce MAS Zálabí.
Změna č. 1 Územní plán obce
 Rozdělení změny na dvě odděleně pořizované části 1a a 1b, část 1a již vydána, část
1b se stále projednává.
Výsadba zeleně
 Dotace na výsadbu zeleně (stromů) je možná pouze při výsadbě v intravilánu obce
v minimálním počtu 25 ks. Při výhledu výstavby kanalizace, vodovodu, atd. je
neekonomické se v této chvíli výsadbou zeleně zabývat. Pokud se týká výsadby
v extravilánu (tj. mimo zastavěné území obce) není nyní podpořeno žádným
dotačním titulem. Sledujeme vývoj
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Příspěvky ostatních zastupitelů
Vážení spoluobčané,
podzimní počasí a padající listí nás
upozorňuje na blížící se konec roku. Událo
se toho hodně, jak ve světě, v naší zemi,
tak i v naší obci.
Ten kdo přišel v pátek 24. 9. 2021 do
rasošské hospody na setkání se zastupiteli,
se dozvěděl, co se připravuje a chystá v
naší obci. Od pana projektanta mohl získat
praktické a užitečné informace ohledně
příprav na budování vodovodu a
kanalizace.
Také se zde mimo jiné probírala novela
zákona o místních poplatcích a nový zákon
o odpadech a jejich dopad na obce. Ty
dostaly povinnost do roku 2025 navýšit
množství tříděného odpadu na 60 %, v
roce 2035 to bude dokonce 70%. Týká se
to klasických komodit, kterými jsou papír,
plast a sklo, ale i bioodpad a další složky.
Zároveň se každým rokem budou
postupně navyšovat sazby za ukládání
odpadu na skládky, z částky 500,-Kč za
tunu z roku 2020 až na částku 1850,-Kč/t
v roce 2029.
Znovu bych chtěla
připomenout, jak je důležité třídit odpad.
Pokud budeme špatně nebo málo třídit,
všem se nám to výrazně prodraží.
Nejlepší odpad je ten, který vůbec
nevznikne, proto prosím, kompostujte

odpad z kuchyně a zahrady, používejte
kontejnery na tříděný odpad a využijte i
možnost mít od ledna příštího roku doma
k dispozici žlutou popelnici na plast o
objemu 240 l.
Děkuji také všem, kteří se letos zapojili
do jarní, i podzimní akce Ukliďme Česko.
Hlavním jarním úklidovým dnem příštího
roku bude sobota 2. 4. 2022. Komu není
lhostejné naše okolí a nevyhovuje mu
jednotně stanovený termín, může se
zapojit v průběhu celého roku. Pytle na
odpad a rukavice si můžete kdykoliv
vyzvednout na OÚ.
Ještě bych ráda shrnula volby do
Poslanecké sněmovny, které proběhly 8. a
9. října. Z 313 voličů přišlo vhodit svůj
hlasovací lístek 231 voličů, což je účast
73,80% . Nejvíce hlasů v naší obci obdržela
politická strana ANO 80 hlasů, následovala
SPD 38 hlasů, Piráti a Starostové 36 hlasů,
koalice SPOLU 22 hlasů, ČSSD 15 hlasů,
KSČM 14 hlasů, Přísaha 10 hlasů a ostatní
strany mezi jedním až třemi hlasy.
Na závěr bych Vám chtěla popřát spoustu
krásných podzimních dnů. Doufejme, že
koronavirová situace nám již nepřinese
žádná větší omezení a my se budeme moci
setkávat, třeba při rozsvěcení vánočního
stromku o prvním adventním víkendu.
Petra Marková, místostarostka
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Vážení občané,
třetí rok našeho volebního období se nesl
ve znamení rozvolňování a mírně
ustupující pandemie. Ani letos jsme
nepolevili v naší práci a frekvenci zasedání
ZO.
Na webových stránkách a na Facebooku
obce i nadále informujeme o aktualitách a
dění v obci. Rozhodli jsme se ukončit
spolupráci s aplikací V Obraze, jelikož
počty stažení mezi našimi občany byly i
přes inzerování nízké a poplatek za tuto
službu byl až příliš vysoký. I nadále funguje
služba Mobilní rozhlas, ke které se můžete
přihlásit prostřednictvím odkazu na
webových stránkách obce.
Co se týče dotací ze strany obce, chtěla
bych zmínit finančních podporu místních
spolků a to především hasičů a myslivců
z Uhlířské Lhoty a Rasoch na kulturní a
společenské akce, které pořádají. Nově je
možné zažádat o finanční podporu
prostřednictvím formuláře - Žádost o
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
obce Uhlířská Lhota, který naleznete na
webu obce: Úřední deska / Formuláře –
Veřejnoprávní smlouvy. Každou žádostí se
individuálně zabýváme a z rozpočtu obce
jsme například podpořili i Český svaz

včelařů (Týnec nad Labem), Český rybářský
svaz (Žiželice nad Cidlinou), Linku bezpečí
či ZŠ a MŠ Krakovany.
Z druhé strany se snažíme informovat o
stále nově vypsaných dotacích z různých
fondů, které by pro nás byly vhodné a
zlepšily tak infrastrukturu a život v naší
obci. V příštím roce nás čeká rozhodnutí,
kam investovat dotaci, která je poskytnuta
z Programu
obnovy
venkova
Středočeského kraje a činí 1000,-Kč na
každého trvale žijícího občana. V období
2017-2020 jsme tuto dotaci využili
k částečné úhradě výměny oken na obecní
budově bývalé školy v Uhlířské Lhotě. Rádi
přijmeme od našich občanů náměty, jak
tuto dotaci využít v následujícím období.
V následujících tabulkách naleznete stav
financování aktuálních projektů a stav
financí na obecních účtech.
Závěrem bych Vás ráda pozvala
zasedání zastupitelstva obce, která
konají minimálně jedenkrát měsíčně
OÚ a jsou vždy veřejná. Zpětná vazba
Vás občanů je pro nás velmi důležitá.

na
se
na
od

Ing. Pavlína Jetýlková, předsedkyně
finančního výboru

Financování projektu „Průzkumný Vrt“
Vysoutěžená cena včetně DPH
Dotace ze Státního fondu životního prostředí
Spoluúčast obce ve výši včetně DPH

569.147,70 Kč
299.159,00 Kč
253.151,65 Kč

Finanční zůstatek na obecních účtech k 1.11.2021
KB Běžný
KB Spořící
ČNB
Raiffeisenbank
Celkem k dispozici

5.138.612,02 Kč
15.042.320,81 Kč
6.669.146,43 Kč
150.364,64 Kč
27.000.443,90 Kč
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Milí spoluobčané,
letošní počasí přálo velmi rychlému růstu
zeleně v našich obcích. Jsem rád, že nově
pořízená technika a naši zaměstnanci,
intenzivní sekání zvládali po celé období.
Kvůli velké zátěži na stroj, nám bohužel
odešel starší traktůrek značky John Deere,
který v obci sloužil mnoho let. V tuto chvíli
se rozhodujeme o pořízení dalšího stroje,
které však bude záviset hlavně na vývoji
situace kolem výkopů kanalizace a
vodovodu příští rok.
Dále bych rád poprosil všechny místní
občany, aby na místo pálení čarodějnic
vozili pouze přírodní materiál, který se dá
spálit. V tomto roce se bohužel ve velké
hromadě větví objevily i staré koberce,
linoleum a sklo. Obec 2x ročně zajišťuje
svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, kam tyto materiály patří, proto
apeluji, abychom k příštímu jarnímu úklidu
využili právě této služby obce.
Co se týče projektu laviček do našich obcí,
naše žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova byla vyhodnocena vysokým
bodovým skóre a v tuto chvíli čekáme na

další administrativní kroky, se kterými nám
pomáhá náš partner MAS Zálabí. Pevně
doufám, že začátkem příštího roku
„dotáhneme“ dotaci a její realizaci do
konce.
Na závěr bych se chtěl zmínit o akci čištění
drénů, která proběhla v létě v Uhlířské
Lhotě před č. p 44. Původní drény byly
ucpány prorůstajícími kořeny a v okolí
před rybníkem se po celý rok tvořily velké
kaluže. Problémem se pak stalo nejenom
velké množství hmyzu ale především, při
deštivých dnech, voda, která se dostávala
do sklepů přilehlých domů. Drény byly
důkladně pročištěny a doufám, že spodní
voda bude bezproblémově odtékat do
blízkého rybníku.
Po celý rok se Vás snažíme informovat o
aktivitách v obci. Prosím sledujte úřední
desku na webových stránkách obce či
kamenné vývěsce. Pokud by Vám však
nějaké informace scházely, jsme Vám
k dispozici.
Můj příspěvek bych rád zakončil přáním
pevného zdraví všem našim občanům a
pohodový
nadcházející
rok
2022.

Jan Jetýlek, předseda výboru pro místní rozvoj a údržbu zeleně
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Kulturní okénko
Po dlouhé covidové pauze se v sobotu 5.
června uskutečnil v Uhlířské Lhotě Dětský
den a pálení ohňů. Večer hrála oblíbena
skupina Domino pod vedením pana Hájka.
V květnu se konala v rasošském kostele sv.
Havla Noc kostelů. Kostel, který je kulturní
památkou a byl postaven v roce 1680 na
místě původního dřevěného kostela z roku
1452. Kostel byl postaven pod patronací
hrabat Kinských ze Vchýnice a Tetova.
V Rasochách se konal v sobotu 21. srpna
za příjemného slunečného počasí již
tradiční Cyklistický závod pro celou rodinu.
Na startu se sešlo celkem 125 závodníku.
Novinkou byla Retrotrasa, které se
zúčastnili závodníci všech věkových
kategorií. Pro děti byl připraven bohatý
doprovodný program. Večer hrála
k poslechu Tetovanka pana Svobody.
Dobročinný koncert v Rasochách se
uskutečnil
v sobotu
28.
srpna
v pohostinství
v Rasochách.
Výtěžek
koncertu celkem: 15.200,-Kč byl věnován
Fondu ohrožených dětí. Na programu byla
díla W. A. Mozarta, G. Verdiho a dalších.

Grilování u rybníka Kouťák v Uhlířské
Lhotě přilákalo v sobotu 11. září mnoho
návštěvníku na bohatý kulturní program
pro děti a gastronomické zážitky pro
dospělé. K tanci i poslechu hrála večer
skupina Splášený noty.
Na jaře a na podzim proběhla akce
„Ukliďme si Česko“.
V neděli 27. listopadu zveme všechny naše
spoluobčany na Rozsvěcení vánočních
stromečků
v Rasochách
před
pohostinstvím a v Uhlířské Lhotě u
Obecního úřadu.
Děkujeme všem dobrovolníkům a
dobrovolným hasičům za pomoc při
pořádání kulturních akcí.

Plánované akce na rok 2022:
5. březen - Dětský karneval v pohostinství
v Rasochách

7. květen - Pálení májových ohňů
v Uhlířské Lhotě

5. březen - Hasičský ples v pohostinství v
Rasochách

červen - Dětský den na hájence v Uhlířské
Lhotě

2. duben - Ukliďme Česko

10. červen - Noc kostelů v Rasochách

30. duben - Pálení Čarodějnice v
Rasochách

červenec - Pouťová zábava v Rasochách
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20. srpen - Cyklozávod pro celou rodinu v
Rasochách
8. září - Grilování u rybníka Kouťák v
Uhlířské Lhotě s večerní taneční zábavou

říjen - Posvícení v Rasochách
26. listopad - Rozsvěcení vánočních
stromečku v Rasochách a v Uhlířské Lhotě

V roce 2022 plánujeme zájezd na divadelní představení do Prahy.
Lehká Pavlína, předsedkyně výboru pro občanské a kulturní záležitosti

Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2021
Kontrolní výbor se v roce 2021 přednostně věnoval průběžným kontrolám plnění usnesení
zastupitelstva. Specielní pozornost byla věnována postupu prací na akci vodovod a
kanalizace obce, zkušební vrt a rekonstrukce hasičské zbrojnice v místní části Rasochy.
Konstatujeme, že:
1. Všechna usnesení zastupitelstva obce byla splněna.
2. V návaznosti na opatření přijatá na základě kontroly MV ČR ze dne 5.3.2020 je průběžně
kontrolováno vedení evidence právních předpisů – nebylo shledáno pochybení.
3. Byla provedena následná kontrola akce „Výměna oken včetně souvisejících činností na
objektu OÚ Uhlířská Lhota“.
Nebylo zjištěno žádné pochybení ze strany dodavatele, mj i proto byla přiznána dotace z
rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova ve výši ve výši 371 000,- Kč.
4. Kontrolní výbor se věnuje postupu prací na akci vodovod a kanalizace obce.
Konstatujeme, že s výše uvedeným postupem ze strany zastupitelstva obce i starostky
obce souhlasí bez připomínek.

V dalším období věnujeme pozornost dalšímu postupu prací na přípravě projektu a
výběrovému řízení na dodavatele stavby
Ing. Michael Novotný, předseda kontrolního výboru
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Základní informace:
Středočeský kraj zahájil na svých webových stránkách dotazníkové šetření k průzkumu zájmu
o 4. výzvu kotlíkových dotací, která bude určena především pro nízkopříjmové domácnosti se
zájmem výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za
nový zdroj vytápění - kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel.

Výše podpory je 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Maximální dotace
záleží na druhu nového kotle:





plynový kondenzační kotel max. 100 000,- Kč
tepelné čerpadlo max. 130 000,- Kč
kotel na tuhá paliva (biomasa) – se samočinnou dodávkou paliva max. 130 000,- Kč
kotel na tuhá paliva (biomasa) – s ruční dodávkou paliva, max. 130 000,- Kč včetně
akumulační nádrže

Od září roku 2022 nebude podle platného zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat
v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Pokud si nejste jisti, zda se
legislativní změny vztahují i na váš kotel, stačí nahlédnout na výrobní štítek nebo do
dokumentace, kde najdete označení emisní třídy.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách obce / Aktuality / Kotlíkové dotace
nebo na https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad

Fotogalerie

12

