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INFORMACE ZASTUPITELSTVA OBCE
UHLÍŘSKÁ LHOTA
Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
Rok, který pomalu končí, přinesl do našich
životů situace, se kterými se většina z nás
nikdy nesetkala.
Vir, označovaný jako SARS-CoV-2 zamíchal
našimi záměry, a museli jsme začít plánovat
s ohledem na jeho sílu a na omezení, která
s sebou přinesl.
Ovlivnil práci i na našem úřadě a práci našich
zastupitelů. Nicméně i přesto se nám podařilo
postoupit v našem započatém díle, a můžeme
Vám představit splnění vytyčených cílů.
Vir a následná epidemiologická situace bude
náš svět ovlivňovat ještě dlouho, musíme se
naučit s nimi žít. Je na zodpovědnosti každého
z nás, jak se zachová. Jednoduché pravidlo 4R rouška, ruce, rozestupy, rozum - můžeme
akceptovat všichni, a já vás prosím, abychom
tak činili.
I v následujícím roce budeme připraveni
pracovat na rozběhnutých projektech tak,
abychom je vedli k úspěšným zakončením.

Scházíme se často a jsme ve stálém spojení.
Také jsme připraveni vyslechnout problémy,
návrhy či postřehy, které Vás trápí a pokud je
to možné, přispět k jejich následnému řešení.
Jsme k dispozici při podání informací,
vysvětlení jakékoli záležitosti, která Vás
zajímá.
Kontakty na každého z nás naleznete na
webových stránkách obce anebo máte
možnost osobně navštívit místní úřad. Na
mobilních číslech jsme k zastižení téměř 24/7.
V současné době působí u Obce tři stálí
zaměstnanci, kteří svou práci vykonávají
zodpovědně a s nasazením, což se projevuje
na vzhledu i chodu Obce.
Ráda bych na tomto místě poděkovala i všem
občanům, kteří neváhají přispět radou i
pomocí k bezvadnému fungování naší obce.
Ve svém volnu a bez nároku na honorář.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem pevné
zdraví, osobní pohodu, optimismus a úspěšný
nadcházející rok 2021.

Chci opětovně zmínit, že celé zastupitelstvo
obce pracuje ze všech svých sil.

Markéta Pospíšilová, starostka obce
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Výběr informací z roční práce zastupitelstva
Na polovinu listopadu plánované setkání s občany se v rasošské hospodě nemohlo konat, a proto výběr z
naší roční práce přináším zde:

Listopad 2019
-

Schválení a podepsání Příkazní smlouvy na zabezpečení žádosti o dotaci na akci : „Výměna oken
budovy OÚ v Uhl.Lhotě „.
Dokončení výměny reklamovaných prvků na dětských hřištích (trvala téměř rok).
Dokončení výměny přítokového potrubí u rybníku Hliňák v Rasochách.
Získali jsme zvláštní povolení pro užívání silnice pro sekací traktůrek Stiga.
Vysadili jsme „vánoční stromky“ v obou obcích.
Začala první jednání s firmou Anylopexplus, s.r.o. (příprava rekonstrukce a odbahnění rybníků
v Rasochách).

Prosinec 2019
-

Vydání nových OZV č.1 - č.4/2019.
Posílení rozhlasových hlásičů ve spodní části Uhlířské Lhoty.
Zafixování ceny dodávky plynu (na dva roky).
Setkání s občany při rozsvěcení vánočních stromečků.

Leden 2020
-

Výběr firmy pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce,
vybrána firma Ing. Krolák, Praha.
Schválení Řádu veřejného pohřebiště.
Rozhodnutí o parametrech oken, která budou vyměněna v budově
OÚ v Uhl.Lhotě.

1 Dětský karneval

Únor 2020
-

Ve spolupráci s firmou C.I.T.spol.r.o. vytvořen vzhled poptávky na nová okna, děkujeme za
výbornou spolupráci.
Oslovení 9 firem o zaslání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace infrastruktury
pro pěší.
Obdržení GPS parametrů určujících pozici zkušebního vrtu.
V hostinci v Rasochách proběhl Karneval pro děti a Hasičský ples.

Březen 2020
-

-

5. 3. proběhla kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Uhlířská Lhota
(Ministerstvo vnitra ČR), shledána některá pochybení (viz příloha k zápisu ze zasedání ZO dne
16.4.2020), ke kterým ZO přijalo opatření k nápravě. Nicméně žádné z těchto pochybení nebylo ve
vztahu občan x obec. Naopak kladně bylo hodnoceno informování občanů, řádné zveřejňování
Záměrů obce, nakládání s majetkem obce, uzavírání smluv a další.
14. 3. vyhlášení nouzového stavu, který velmi omezil činnost všeho a všech.
Přijetí nového zaměstnance.
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Duben 2020
-

Zaslána objednávka firmě Ing.Fott, Český Brod na zpracování Dopravní studie při hlavní silnici
č.II/327 v Uhl.Lhotě.
Schválen obsah Změny č.1 Územní plán obce Uhlířská Lhota.
Schváleno částečné spolupodílení žadatelů o změnu ÚP při nákladech na zpracování Změny
(10 000,-Kč/jedna žádost).
Oslovení 9 firem na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Nový vodní zdroj-vrt v obci
Uhl.Lhota“, vybrána f. EGRANT s.r.o., smlouva uzavřena.
Oslovení firem na vrtné práce.

Květen 2020
-

-

Proběhlo VŘ na zhotovitele nových oken do budovy OÚ, vybrána f. OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim,
smlouva uzavřena.
Po různých úředních peripetiích byla dokončena směna pozemků u autobusové zastávky v Uhlířské
Lhotě, a mohla být dokončena instalace nového přístřešku. Za vstřícné jednání a pochopení
děkujeme majiteli sousední nemovitosti.
Byl znovuvyhlášen Záměr na pronájem hostince v Rasochách.
Oznámení firmy ČEZ o plánované obnově NN zařízení v Rasochách, z toho vyplývá výstavba nového
veřejného osvětlení (umístěni včetně napájení současného osvětlení je vázáno na sloupy ČEZu,
které budou demontovány).

Červen 2020
-

-

6.6. Dětský den spojený s pálením ohňů
v Uhlířské Lhotě.
Vyhlášen Záměr na pronájem části nebytových
prostor v budově čp.69 v Uhl.Lhotě, které byly
posléze pronajaty na dobu neurčitou se
symbolickým nájemným 1,-Kč/měsíčně SH
ČMS SDH Uhl.Lhota za účelem výkonu
spolkové činnosti a společenského vyžití.
Návrh řešení nepřehledné dopravní situace v zatáčce před čp.36 v Uhl.Lhotě ( po „kolečku“ přes
všechny dotčené úřady je místo osazeno dopravními značkami a dopravním zrcadlem).
Ve zkušební době skončil pracovní poměr zaměstnance.

Červenec 2020
-

Přijat nový zaměstnanec obce.
Přihlásil se seriózní zájemce a byl pronajmut prostor sloužící k podnikání, budova hostince
v Rasochách. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou,
tj.3 roky s nájemným 100,- Kč/měsíčně.
Investice a opravy, které do současné doby proběhly
(výměna světel, oprava štítu střechy, infrazářiče,
výměna vzduchotechniky) jdou podobným poměrem
nákladů za Obcí a pronajímatelem.
- Vybrán zhotovitel pro zakázku „Nový vodní
zdroj“ firma Pavel Lipanský-WATERSYSTEM,Praha,
2 Charitativní koncert pro Klokánek
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-

-

smlouva podepsána.
Uskutečnil se 3. ročník charitativního koncertu na podporu dětem, vybráno 21 490,- Kč, které v celé
výši podpořily KLOKÁNEK, velmi děkujeme za spolupráci agentuře BM ART a návštěvníkům za
finanční příspěvky.
Vyčištěn odtok z rybníka na parcele č.p.83 v k.ú.Uhl.Lhota včetně následné vodoteče podél silnice
na Hlavečník.

Srpen 2020
-

Řešení havarijní situace u rybníku u hasičárny v Rasochách,
netěsnost hráze.
Uskutečnil se 4. ročník cyklozávodu v Rasochách.

Září 2020
-

3 Rasochy Cup 2020

osloveno 6 firem o cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na VO v Rasochách,
vybrána firma TRI – IN spol.s.r.o.,Praha,zpracování PD objednáno.
OZV č.2/2020.
Proběhlo VŘ na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Rasochy“, vybrána firma Tomáš Seidl,
Sluhy.
Uskutečnil se 4.ročník Grilování u rybníka Kouťák.

Říjen 2020
-

Dokončena výměna oken v budově OÚ Uhl.Lhota.
Rozvázání pracovního poměru s dlouholetým zaměstnancem ze zdravotních důvodů.
Přiznání dotace z MMR na rekonstrukci hasičárny v Rasochách.
Ukončení spolupráce s firmou Gravedigger na údržbu hřbitova a předání těchto prací obecním
zaměstnancům.

4 Výměna oken na budově OÚ byla spolufinancována
z Programu obnovy venkova 2017-2020
pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje
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Další informace


Podařilo se nám dokončit schválení pasportů a manipulačních řádů všech vodních děl, která
vlastníme na obou katastrálních územích. Multifunkční nádrž v Rasochách (koupaliště) bylo nutno
zaměřit (GP) a požádat o zápis do Katastru nemovitostí. Podařilo se, a nyní nádrž existuje i oficiálně.



Po konstruktivních jednáních se svozovou firmou SmP Pardubice jsme od začátku roku 2020 najeli na
nový systém placení za svoz komunálního odpadu. Nyní Obec platí za skutečně odvezené množství,
tedy za tunu odpadu, a ne, jako dosud, paušálně za počet popelnic. Tím se tento výdaj snížil, a zatím
jsme nebyli nuceni přikročit ke zvýšení poplatku vybíraného od občanů.



Apelujeme na Vás, třiďte odpad, čím menší množství skončí v „černých“ popelnicích, tím lépe pro
Vaši i obecní kasu.



V příštím roce by měla být spuštěna Integrace veřejné dopravy v naší oblasti, PID. Od července jsme
připomínkovali trasy linek a časy jízdních řádů. Předběžný termín je stanoven na duben 2021.



Od počátku roku 2019 pracujeme s Římskokatolickou farností Žiželice na návrhu Darovací smlouvy
na pozemek hřbitova v Rasochách. Chtěli bychom do vlastnictví Obce převést i příjezdovou
komunikaci ke hřbitovu a plochu pod kontejnerem na bioodpad. Také bychom rádi zřídili věcné
břemeno přístupu k budově bývalé školy. Jednání stále pokračují, a já pevně doufám, že nás dovedou
k oboustranně akceptovatelnému cíli.



Za laskavého svolení a spolupráce administrátora Římskokatolické farnosti Žiželice, máme v plánu
uspořádat koncert v kostele sv.Havla. Termín koncertu se již několikrát měnil ( 5.6., 16.10., 6.12.).
Nyní jsme s uskupením Hudba s radostí, domluveni na termínu Noci kostelů 2021, tj. 28. 5. 2021.
Věřím, že tento termín již bude tím pravým!



Naše obec průběžně poskytuje finanční prostředky různým žadatelům, např. Linka bezpečí nebo
Domácí hospic srdcem. Příspěvky jsou obvykle ve výši 2 000,-Kč/žádost.



Spolupracujeme s Diakonií Broumov při sběru použitého šatstva a dalších potřebných věcí.



V průběhu celého roku se účastníme různých pracovních setkání, např. s vedením Středočeského
kraje, se starosty Svazku obcí Týnecko, se členy MAS Zálabí. Snažíme se o následování příkladů dobré
praxe.
Za každým z bodů se skrývá spousty „neviditelné“ práce.
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Financování aktuálních projektů
Financování projektu „Výměna oken na OÚ“ vč. DPH
Vysoutěžená cena
Dotace z Fondu obnovy venkova ze Středočeského
kraje
Spoluúčast obce ve výši 27 %

508 200,- Kč
371 000,- Kč
137 200,- Kč

Financování projektu „Rekonstrukce hasičárny Rasochy“ vč. DPH
Vysoutěžená cena
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Spoluúčast obce ve výši 30 %

1 359 376,95,- Kč
951 563,00,- Kč
407 813,95,- Kč

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

5 924 571,37,-Kč
15 037 809,40,- Kč
2 724 844,15,- Kč
150 364,64,-Kč
23 837 589,56,-Kč

5 Stávající stav hasičárny

6 Nová vizualizace hasičárny
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Projekty na další období
Kanalizace a vodovod
-

Projektová dokumentace je před dokončením, máme předáno geodetické zaměření, čekáme na
vybudování zkušebního vrtu a výsledky rozborů vody.
Následně vyjadřování ke stavebnímu povolení, podání žádosti o dotaci, výběrové řízení na
zhotovitele stavby, ideálně 2021/2022 by se mohlo začít stavět.
Zkušební vrt – vydané rozhodnutí k vybudování, vrtné práce začnou v prvním prosincovém týdnu
tohoto roku.

Změna č.1 Územního plánu
-

Návrh změny je připraven, čekáme na možnost veřejného projednávání (bylo plánované na říjen
2020, bohužel epidemiologická situace to nedovolila – v tuto chvíli se dojednává termín v půlce
ledna 2021). Projednávání se bude konat v územním obvodu naší obce, tak, aby se ho mohli
zúčastnit bez překážek i místní obyvatelé. Je nutné vyčkat na rozvolnění omezujících opatření.

Rekonstrukce a odbahnění rybníků v Rasochách
-

-

-

Zkoušky sedimentů jsou hotovy, dle jejich výsledků je
možné je uložit na ornou půdu.
Kladný výsledek jednání s místním zemědělcem, který
uloží sediment na svoje pozemky (oboustranně
výhodné řešení, děkujeme za spolupráci).
Kamerová zkouška potrubí mezi rybníky neodhalila
žádné nepřekonatelné překážky, objevila provozní
šachtu, kterou bylo nutno „vytáhnout“ nad povrch.
Geologicko-průzkumné práce.

-

Provedeny 2 vrty (6m a 4 m) u rybníku u hasičárny a 1
vrt (4 m) u rybníka Hliňák pro zjištění vrstev a propustnosti podloží.

-

Provedeny vrty na obecních pozemcích p.č.72 v k. ú. Rasochy a p. č. 372/1 v k.ú. Uhlířská Lhota pro
možné použití pozemků jako zemníků při nutnosti dosypání hrází.

-

Prověření zeminy ze soukromého pozemku, vhodnost na dosypání hrází.

-

Projektová dokumentace by měla být hotová do konce roku, poté proces vyjadřování ke
stavebnímu povolení. Pokud se bude dařit dle plánu,
na podzim příštího roku by mohla stavba začít, v
závislosti na získání spolufinancování.

7 Rekonstrukce provozní šachty v Rasochách

7

Číslo 2 / Listopad 2020

Veřejné osvětlení Rasochy
-

Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, dílo objednáno, běží 90ti denní
lhůta pro jeho zpracování.
Poté výběrové řízení na zhotovitele stavby, hledání možností spolufinancování.
Stavba by měla začít souběžně se stavbou ČEZu, možnost přiložení napájení VO do výkopů ČEZu.

Hasičárna Rasochy
-

Ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, staveniště předáno, práce by měly začít koncem
měsíce listopadu 2020, nejzazší termín dokončení duben 2021.

Lavičky, informační tabule Uhlířská Lhota i Rasochy
-

Připraven projekt na umístění, připravena žádost o dotaci, možnost podání žádosti jaro 2021.

Výsadba zeleně Uhlířská Lhota i Rasochy
-

Připraveny 4 projekty, žádost o dotaci připravena, v průběhu čerpání dotace
se změnily podmínky čerpání, je tedy třeba projekty přepracovat.

Zpomalení provozu v obci Uhlířská Lhota
-

Zpracovaná dopravní studie - průtah obcí (silnice II/327), schválena Dopravním inspektorátem v
Kolíně, příprava na projektovou dokumentaci.
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Příspěvky ostatních zastupitelů
Vážení spoluobčané,
současná koronavirová situace není snadná
pro nikoho z nás. Věřím však, že si dokážeme
všichni udržet dobrou náladu a pozitivní
myšlení. Pomoci by nám v tom mohly
procházky v přírodě, která v tomto čase hraje
všemi barvami. Využijme toho, že trávíme více
času doma, k popovídání si se svými
nejbližšími a užívejme si blížící se adventní čas
bez chaosu a hektického shonu.

Piráti 10 hlasů ODS 8 hlasů, ČSSD 7 hlasů,
Trikolóra 4 hlasy a Spojenci 2 hlasy.
Doufejme, že nově vytvořená koalice naplní
svá předsevzetí, která budou ve prospěch
obyvatel našeho kraje.
V I.kole voleb do Senátu se rozhodlo volit 122
voličů a stejně jako v celém volebním obvodu
č.42, mezi jedenácti kandidáty vybrali do
druhého kola MUDr. Karena a Mgr. Kárníka.

Naše již tradiční osobní setkání při rozsvěcení
vánočního stromku se letos neuskuteční,
proto mi dovolte, abych Vám i Vašim blízkým
popřála klidné prožití Adventu a Vánoc a v
novém roce hodně zdraví, štěstí,

Ve II.kole voleb do Senátu, které se konaly o
týden později,
přišlo podpořit svého
kandidáta celkem 59 voličů. Mgr. Pavla
Kárníka volilo 31 voličů a Mudr. Igora
Karena28 voličů.

Malé ohlédnutí za volbami…

Oba víkendové termíny voleb proběhly za
zvýšených hygienických opatření, ve volebních
místnostech měli voliči k dispozici dezinfekci i
roušky a dodržovali předem dané rozestupy.

Ve dnech 2. -3. 10. 2020 se uskutečnily volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje a 1/3
Senátu Parlamentu ČR. V naší obci se jako
vždy volilo ve dvou volebních okrscích.
Z celkového počtu 301 voličů přišlo vhodit
svůj hlasovací lístek pro volbu do
Zastupitelstva kraje celkem 131 voličů – 80
v Uhlířské Lhotě a 51 v Rasochách.

Chtěla bych poděkovat všem členům
okrskových volebních komisí za to, že dbali
zvýšených hygienických opatření, ke své
funkci přistoupili zodpovědně a v průběhu
voleb ani při zpracování volebních výsledků se
nevyskytly žádné chyby a nedostatky.

Volby u nás vyhrálo ANO se 46 hlasy, STAN
měl 27 hlasů, KSČM 13 hlasů, SPD 12 hlasů,
Petra Marková, místostarostka

Obrázek 8 Grilování U rybníka Kouťák
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Vážení spoluobčané,
rok 2020 nás všechny zasáhl velmi
mimořádnou pandemií. Jsem moc ráda, že i
v naší obci fungovala vzájemná pomoc, ať už
formou šití roušek či roznášení dezinfekce. I
přes odklad mnoha společenských akcí jsme se
podíleli na organizaci karnevalu, pálení
čarodějnic,
grilování
v Uhlířské
Lhotě,
Cyklozávodu v Rasochách nebo Ukliďme Česko.
Tímto bych chtěla poděkovat všem spolkům a
dobrovolníkům, kteří organizují tyto akce, díky
kterým mají i občané z okolních obcí možnost
potkávat se a užít si zábavu. Dále bych chtěla
poděkovat místnímu podnikateli panu Van Loi
Le z potravin v Uhlířské Lhotě, který přispěl na
akci Dětský den sponzorským darem.
Co se týče financí obce, největší investicí pro
tento rok se stala akce „Výměna oken“ na
budově obecního úřadu, na kterou jsme získali
dotaci ze Středočeského kraje. Následovaly
výdaje na běžné opravy, provoz a údržbu
obecního majetku jako je osvětlení, rozhlas,
nakládání s odpady.
K 31. 10. 20 bylo v příjmech obce evidováno 5
206 424,06Kč a ve výdajích 3 375 805,62Kč.
Návrh rozpočtu pro rok 2021 včetně
skutečnosti za rok 2020 již v tuto chvíli visí na
úřední desce obce. Podrobně rozpracovaný

10 Aplikace ke stažení na App Store či Google play

rozpis rozpočtu obce bude poté k dispozici
v úřadovně obce.
Na webových stránkách jsme se také po celý
rok snažili informovat o aktuálních opatřeních
vlády v souvislosti s Covid-19, k čemuž nám
pomáhala i aplikace V Obraze či Mobilní
rozhlas, na Facebookových stránkách poté o
současném dění v obci. Obě aplikace si můžete
stáhnout do Vašich mobilních telefonů.
V tuto chvíli máme rozpracováno několik
projektů, které jak doufám, budou v příštím
roce dokončeny po stránce projektové
dokumentace a stavebních povolení, a bude
následovat jejich realizace. Jedná se především
o projekt nového územního plánu obce,
kanalizace a vodovodu obce.
Na závěr bych ráda vyzvala všechny občany
naší obce, aby nás kontaktovali v případě
jakýchkoliv dotazů či požadavků. Rádi
pomůžeme například s nákupem a donáškou
potravin či léků. Doufám, že příští rok 2021
bude o mnoho veselejší a budeme se moci
mnohem
častěji
scházet,
nejen
na
společenských akcích ale i na zasedáních
zastupitelstva obce.
Ing. Pavlína Lehká, předsedkyně finančního
výboru

9 Akce Ukliďme Česko 2020
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Rád bych tímto krátkým příspěvkem
poděkoval za solidaritu, která je v naší obci po
celou
dobu
pandemie
koronaviru
samozřejmostí.
Děkuji
obecním
zaměstnancům, kteří se po celý rok starají o
vzhled obce. Letošní léto přineslo nevídané
množství srážek a zeleň nám doslova rostla
před očima. Díky nově pořízené technice
v minulém roce jsme efektivně zvládali práci
na více jak 9000m2 zeleně. Jsem také rád za
nákup nových velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad v Uhlířské Lhotě i Rasochách, které
nahradily staré již nevyhovující nádoby. Tímto
bych poprosil všechny občany o dodržování
pořádku jak kolem kontejnerů na bioodpad,
tak i kolem barevných nádob na tříděný
odpad, který třídíme. Stále se snažíme okolí
těchto míst zvelebovat a budeme v tom
pokračovat i v příštím roce.
Dalším projektem, kterým se dlouhodobě
zabýváme, je zpomalení rychlosti v obcích,
především v Uhlířské Lhotě. V tuto chvíli jsme
se rozhodli nejít cestou zpomalovacích radarů,
které podle nás již nejsou efektivní, a plno
řidičů je ignoruje. Nechali jsme si proto
vypracovat návrh na zpomalovací ostrůvky
před obcí. Projekt je v počátcích a budeme na
něm nadále pracovat.

Také
jsme
pořídili novou
autobusovou
zastávku ve
Lhotě, která
jak doufáme,
bude dlouho
sloužit všem
našim
občanům.
Děkujeme
také všem, kteří se zúčastnili dotazníkové akce
„Lavička na přání“. Díky Vám, máme
vytipováno několik míst, kam lavičky
umístíme. Bohužel jsme v letošním roce
nezískali dotaci na tento projekt, avšak na
začátku příštího roku by měla být vypsaná
nová výzva, do které ihned zašleme žádost a
věřím, že tentokrát již finance získáme!
Jako jeden z mála jsem se i letos zúčastnil
dobrovolné akce „Ukliďme Česko“. Dobrou
zprávou je, že odpadků v obci a v přilehlém
okolí nebylo tolik co minulý rok, ale stále je co
sbírat, především v okolních lesích a
příkopech. Akci budeme pořádat i příští rok na
jaře a tímto bych Vás rád všechny pozval
k aktivní účasti.

Jan Jetýlek, předseda výboru pro místní rozvoj a údržbu zeleně
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Kulturní okénko
V letošním roce proběhlo v našich obcích
několik kulturních akcí. Na konci února bylo v
rasošské hospůdce pěkně veselo – byl totiž
Dětský karneval a sraz tady měly krásné masky
z blízkého i širokého okolí. Večer po karnevalu
se konal již tradiční Hasičský ples. K tanci a
poslechu hrála oblíbená skupina DOMINO.
V červnu bylo v Uhlířské Lhotě pálení ohňů s
dílničkou pro děti a večerní taneční zábavou. V
Rasochách se na začátku prázdnin uskutečnilo
sousedské posezení. V sobotu 21. srpna byl v
Rasochách již tradiční Cyklozávod pro celou
rodinu s večerním posezením s živou hudbou.
A za týden v sobotu 29. 8. jsme přivítali v
pohostinství v Rasochách naše malé občánky.
Za krásného slunečného počasí proběhlo 12.

11 Vítání občánků

září grilování u rybníka Kouťák s veselým
divadelním představením a výtvarnými
dílničkami pro děti i dospělé. Večer hrála
skupina Splašený noty.
V letošním roce bylo naplánováno na první
adventní neděli v Rasochách i v Uhlířské Lhotě
rozsvěcení
stromečků
se
sousedským
posezením, ale z důvodu platných nařízení
Vlády ČR bylo zrušeno. Tak snad se sejdeme u
stromečku
v
příštím
roce.

Plánované akce na rok 2021:
6. březen - Dětský karneval v pohostinství v Rasochách
6. březen - Hasičský ples v pohostinství v Rasochách
27. březen - Akce Ukliďme Česko
30. duben - Pálení Čarodějnice v Rasochách
5. květen - Pálení májových ohňů v Uhlířské Lhotě
28. květen - Noc kostelů v Rasochách
5. červen - Dětský den na hájence v Uhlířské Lhotě a večer taneční zábava se skupinou Domino
24. červenec - Pouťová zábava v Rasochách
21. srpen - Cyklozávod pro celou rodinu v Rasochách
11. září - Grilování u rybníka Kouťák v Uhlířské Lhotě s večerní taneční zábavou
16. říjen - Posvícení v Rasochách
27. listopad - Rozsvěcení vánočních stromečku v Rasochách a v Uhlířské Lhotě
V příštím roce zatím divadelní představení neplánujeme. Pro zlepšení kulturních a společenských akcí
v našich obcích uvítáme jakékoliv náměty a připomínky. Přejí všem klidný a pohodový rok 2021.
Lehká Pavlína, předsedkyně výboru pro občanské a kulturní záležitosti
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Vážení spoluobčané,
Je to už rok, co jsme se viděli na informační
schůzi v Rasochách, proto mi dovolte, abych
Vás v krátkosti seznámil, co se dělo v oblasti
životního prostředí v naší obci za uplynulý rok.
V měsíci listopadu loňského roku, za pomoci
místního Mysliveckého spolku, bylo vysázeno
500 ks dubu zimního. A to se nám vyplatilo,
protože bylo na podzim dostatek vláhy, a tak
nedošlo k zaschnutí stromků.
V prosinci byly pořízeny nové kontejnery na
BIO odpad, proto prosím občany, aby do nich
dávali jen ten odpad, který tam patří (viz.
tabulka u každého kontejneru).
V měsíci březnu byl sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu, který proběhl na
jedničku ze strany občanů, a proto bych je chtěl
touto cestou pochválit.
V jarních měsících došlo k nahodilé těžbě
borových souší samovýrobou občany z Rasoch
a Uhlířské Lhoty. Bylo vytěženo cca 150m3
dřeva.

velkého nánosu písku, neboť při větším úhrnu
srážek, tento nestíhal odvádět vodu z přepadu
rybníka.
V srpnu došlo k nečekanému úniku vody
z rybníka v Rasochách a hrozilo, že vlivem
velkého tepla dojde k úhynu ryb. Z těchto
důvodů se rybník vylovil a ryby byly převezeny
do náhradního vodního zdroje. Nyní se
zpracovává projekt na kompletní opravu
rybníka.
V měsíci září proběhla akce „Ukliďme Česko“. I
když se na této akci sešlo méně účastníků,
povedlo nasbírat po okolí našich obcí 150kg
odpadu. Tímto chci všem zúčastněným
poděkovat.
V měsíci říjnu jsme spustili druhou etapu
nahodilé těžby souší samovýrobou a následně
došlo k výsadbě 400ks Borovice lesní a
v listopadu se chystáme vysázet ještě 500ks
Dubu zimního.
Děkuji, že jste věnovali pozornost těmto pár
řádkům a přeji Vám i Vašim rodinám, v této
nelehké době, pevné zdraví.

Dále v měsíci červenci, došlo k pročištění
odtoku z rybníka v Uhlířské Lhotě, z důvodů
Martin Jasiowka, výbor pro životní prostředí obce

Obrázek 12 Výlov rybníka v Rasochách
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Informace o činnosti kontrolního výboru v roce 2020
Kontrolní výbor se v roce 2020 – stejně jako v roce minulém, věnoval mimo kontrol plnění usnesení
zastupitelstva – hlavně kontrolám a plněním jednotlivých kroků v páteřním programu zastupitelstva –
tedy postupem prací na akci vodovod a kanalizace obce, zkušební vrt a rekonstrukcí hasičárny
v místní části Rasochy.
Akce vodovod a kanalizace
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schválilo uzavřít příkazní smlouvu s firmou EGRANT, s. r. o., se
sídlem Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 03165400, jejímž předmětem jsou služby za
účelem získání finančních prostředků z národních dotačních titulů k realizaci projektu: „Nový vodní
zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“ a uložilo starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu včetně přílohy
č. 1 podepsat.
a) Konstatujeme, že smlouva byla podepsána
b) Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele akce. Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota
schválilo na základě výsledku výběrového řízení, nabídku na veřejnou zakázku „Obec Uhlířská
Lhota: HGP pro nový vodní zdroj – PODROBNÝ PRŮZKUM – provedení vrtu UL-1“, firmy Pavel
Lipanský – Geologické práce, WATERSYSTEM, se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha 5, IČ:
13828932, s nabídkovou cenou 569 147,70 Kč včetně DPH.
c) Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje smlouvu o dílo s firmou Pavel Lipanský –
Geologické práce, WATERSYSTEM, se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha 5, IČ: 13828932,
jejímž předmětem je provedení hydrogeologických průzkumných prací pro nový vodní zdroj
pro obec Uhlířská Lhota, s názvem „Průzkumný vrt UL-1 a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
d) Rozhodnutí v této věci ze dne 14. 10. 2020 vydal Městský úřad Kolín, odbor životního
prostředí a zemědělství, čeká se na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
e) Současně proběhlo spolu s hlavním projektantem firmy Fiala Projekty jednání ve společnosti
VaK Pardubice, a.s., o možnosti připojení obce na vodárenskou soustavu – pro případ, že by
zkušební vrt měl negativní výsledek.
Kontrolní výbor se seznámil s výše uvedeným postupem ze strany zastupitelstva obce i starostky
obce a neshledal žádná pochybení
Hasičská zbrojnice Rasochy
Rekonstrukce objektu na základě zpracované projektové dokumentace( ing. Jareš), stavební povolení
vydáno dne 8.11.2018. Rozhodnutím z 14.8.2020 prodlouženo, na základě výběrové řízení uzavřena
smlouva s p.Seidlem podepsána dne 25.9.2020. Předání stavby proběhlo dne 22. 10. 2020, dotace
z MMR přiznaná dne 20. 10. 2020
Plné znění činnosti kontrolního výboru je k nahlédnutí v úřadovně obce v úředních hodinách.
Ing. Michael Novotný, předseda kontrolního výboru
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Situační výkres areálu s vodojemem a ČOV na parcele
903/7 v k.ú Uhlířská Lhota

Dobrý den,
jsme zpracovatelem Dokumentace pro sloučené povolení stavby „Uhlířská Lhota, Rasochy - Výstavba
kanalizace a ČOV, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ“
Pro řádné vypracování dokumentace a vydání povolení stavby je nutná Vaše součinnost.
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.225/2017 Sb., kterým se k datu 1. 1. 2018 změnil zákon
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony požaduje Vodoprávní úřad ke stavebnímu povolení podpis vlastníka na Situačním
katastrálním výkresu dle § 184a.
Tímto Vás žádáme, abyste podepsali Souhlas se stavbou na situaci pro umístění vodovodní přípojky
a čerpací stanice a výtlaku do čerpací stanice na Vašem pozemku. A tímto stvrdili jejich umístění.
V případě žádosti o změnu polohy nás prosím kontaktujte, a to nejlépe emailem
projekty@fialaprojekty.cz Vaše dotazy budou zodpovězeny operativně a změny umístění
zapracovány do projektu.
Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, Praha 4 – Chodov 14900





Celý text průvodního dopisu od firmy Fiala Projekty, včetně technické části, naleznete na
úřadní desce obce.
Formuláře na podpis souhlasu s umístěním přípojek Vám budou doručeny pracovníkem
obecního úřadu do Vaší schránky.
Své dotazy můžete zasílat také na email: starostka@uhlirskalhota.cz nebo na tel. 724 179 530
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Obecní znak a vlajka
Pomozte nám vybrat návrh na obecní znak a vlajku:
Význam:








Zelená odkazuje k lesnatému okolí obce, stejně jako stromečkový řez
Dvě pole odkazují ke složení obce ze dvou vesnic: Uhlířská Lhota a Rasochy
Větev z horního pole (rozsocha) odkazuje resp. je mluvícím znamením jedné z částí obce –
Rasochy
Milíř odkazuje k názvu obce (Uhlířská Lhota) a zároveň odkazuje na milířnickou historii obce
Zvonička v horním rohu odkazuje na již zaniklou dominantu v části Rasochy
Růže odkazují k přízvisku obce - Obec růží
Červená a bílá (stříbrná) odkazují k barvám znaku Čech, ve kterých se obec nachází
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B
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-------------------------------------------------------------------------------------------Znak

1

Vlajka

A

2

B
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C
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4

3
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1
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Ani jeden znak
se mi nelíbí
Ani jedna vlajka
se mi nelíbí

zakroužkujte a odstřihněte
7

8

9
d
n
Odstřižený proužek s Vaší volbou, odevzdejte do poštovní schránky na
4

6

potravinách v Uhl.Lhotě či OÚ, v Rasochách do schránky na hostinci. Děkujeme.
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