Výpis ze zápisu
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 25.11.2019 od 18:10 hod.
Přítomni: Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Pavlína Lehká, Ing. Pavlína Lehká,
Markéta Pospíšilová, Jan Jetýlek, Martin Jasiowka
Hosté: 1 osoba (od 18:10 do 20:15 hod.)
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Inventarizace majetku a pohledávek obce Uhlířská Lhota k 31.12.2019.
6) Doložka ke skartačnímu plánu.
7) Výsledek revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Rasochy.
8) Vydání územního plánu obce Uhlířská Lhota ve znění aktualizace č. 3.
9) Žádost o připojení rodinného domu ke kanalizaci a vodovodu.
10) Pronájem rybníku parcela č. 83 v k. ú. Uhlířská Lhota.
11) Žádost o odkup obecního pozemku parcela č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
12) Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ Krakovany.
13) Rozpočtové opatření č. 9/2019.
14) Návrh rozpočtu obce Uhlířská Lhota na r. 2020.
15) Návrh Místního programu obnovy obce Uhlířská Lhota na roky 2020, 2021, 2022.
16) Příkazní smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci: „Zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu,
vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
17) Příkazní smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci: „Výměna oken budovy Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě“.
18) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o přípravě na akci: Rozsvěcení vánočních stromků.
19) Diskuse.
20) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 18:10 hodin zahájila a řídila starostka Markéta Pospíšilová. Provedla prezenci a
konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka určila ověřovatele zápisu Martina Jasiowku a Ing. Michaela Novotného,
zapisovatelku.

3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu v bodě 18) Další body dle došlé pošty, potřeb
starosty a zastupitelů obce a to o:
b) Odpadové hospodářství.
c) Demontáž VTA.
d) Workoutové sestavy.
e) Žádost o příspěvek Mysliveckého spolku Uhlířská Lhota.
f) Zpomalení rychlosti v obci.
g) Žádost o zapůjčení stolů a židlí.
h) Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Fiala Projekty s.r.o.
Místostarostka ZO navrhla doplnit návrh programu v bodě 18) Další body dle došlé pošty,
potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
i) Schválení mimořádné odměny starostce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 160/2019 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej pozemku parcela č. 406/2 v k.
ú. Uhlířská Lhota,
- podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce s
Domácím hospicem Srdcem, z. ú., se sídlem U Stodoly 1523, 280 02 Kolín V., IČ:
07043732, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na provoz,
- podepsala dodatek ke smlouvě ze dne 13.2.2019 na zalesnění pozemků v k. ú. Rasochy
a v k. ú. Uhlířská Lhota s Mysliveckým spolkem Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota ev. č. 8,
281 26 Týnec nad Labem, IČ: 43090206, jejímž předmětem je dosázení – vylepšení
sazenic dubu zimního na pozemku parcela č. 277/1 v k. ú. Rasochy,
- podepsala smlouvu o dílo s firmou FIALA PROJEKTY, s.r.o., se sídlem Lečkova 1521/15,
149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 28997450, jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ pro
Uhlířskou Lhotu a Rasochy,
- nepodepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce SHČMS SDH Rasochy, se sídlem Uhlířská Lhota, část Rasochy č. p. 26, 281 26 Týnec nad
Labem, IČ: 05184576, z důvodu ústního odstoupení žadatele o dotaci,
- byl po zákonnou dobu zveřejněn záměr na pronájem obecního rybníku „Na Návsi II“
na parcele č. 83 o výměře 1371 m2 v k. ú. Uhlířská Lhota za účelem rybaření,
- dne 24.10.2019 byla provedena firmou Purum Kolín skartace dokumentů dle
skartačního návrhu,
ZO bere na vědomí.

5. Inventarizace majetku a pohledávek obce Uhlířská Lhota k 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Plán inventarizace majetku a pohledávek obce
Uhlířská Lhota za rok 2019 včetně harmonogramu a schvaluje 3-člennou inventarizační
komisi ve složení: předseda komise Petra Marková (náhradník Ing. Pavlína Lehká) a členové
komise Jan Jetýlek (náhradník Pavlína Lehká) a Ing. Michael Novotný (náhradník Martin
Jasiowka).
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 161/2019 bylo schváleno.
6. Doložka ke skartačnímu plánu.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje přílohu č. 1 spisového a skartačního řádu
Obecního úřadu Uhlířská Lhota, vzor doložky podle § 69a zákona o archivnictví při převodu
digitálního dokumentu do papírové podoby a ukládá starostce Markétě Pospíšilové přílohu
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 162/2019 bylo schváleno.
7. Výsledek revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Rasochy.
ZO se seznámilo s výsledkem revize údajů katastru nemovitostí č. 1 a projednalo navržené
sloučení parcel č. 277/1, 277/2, 277/3 a 295/2 v k. ú. Rasochy a shodlo se, že sloučení
nepodpoří.
ZO se seznámilo s výsledkem revize údajů katastru nemovitostí č. 2 a projednalo navržené
sloučení parcel č. 71/12 a 71/13 v k. ú. Rasochy a shodlo se, že sloučení nepodpoří.
ZO se seznámilo s výsledkem revize údajů katastru nemovitostí č. 3 a projednalo navržené
sloučení parcel č. 61/1, 61/2, 61/3 a 61/4 v k. ú. Rasochy a shodlo se, že sloučení nepodpoří.
ZO se seznámilo s výsledkem revize údajů katastru nemovitostí č. 4 a projednalo navržené
sloučení parcel č. 267/2 a 268 v k. ú. Rasochy a shodlo se, že sloučení nepodpoří.
8. Vydání územního plánu obce Uhlířská Lhota ve znění aktualizace č. 3.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota vydává podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb.,,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů územní plán obce
Uhlířská Lhota po ověření, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění

aktualizace č. 3, s úplným zněním zásad územního rozvoje Středočeského kraje ani se
stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 163/2019 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje pořízení změny územního plánu obce Uhlířská
Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 164/2019 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje a pověřuje starostku Markétu Pospíšilovou,
aby za obec Uhlířská Lhota při pořízení změny územního plánu obce Uhlířská Lhota jednala
s pořizovatelem a ukládá jí podat žádost o pořízení změny územního plánu obce Uhlířská
Lhota na Městský úřad Kolín, odbor investic a územního plánování.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 165/2019 bylo schváleno.

9. Žádost o připojení rodinného domu ke kanalizaci a vodovodu.
ZO projednalo žádost manželů T. o připojení jejich rodinného domu ke kanalizaci a vodovodu
obce Uhlířská Lhota. Shodlo se, že pokud připojení nemovitosti bude technicky možné, žádost
vyřídí kladně. Vícenáklady s tím spojené půjdou k tíži žadatelů.

10. Pronájem rybníku parcela č. 83 v k. ú. Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje pronajmout rybník „Na Návsi II“ v k. ú. Uhlířská
Lhota panu M. K. na základě „Smlouvy na pronájem rybníku“, jejímž předmětem je
pronájem rybníku „Na Návsi II“ na parcele č. 83 v k. ú. Uhlířská Lhota za účelem rybaření za
roční nájemné ve výši 500 Kč od 1.1.2020 do 31.12.2020 a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 166/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Žádost o odkup obecního pozemku parcela č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na prodej obecního pozemku
parcela č. 296/9 v k. ú. Rasochy o výměře 209 m2.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1 (Petra Marková)

Usnesení č. 167/2019 bylo schváleno.
12. Žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ Krakovany.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout ZŠ a MŠ Krakovany, příspěvkové
organizaci, se sídlem Krakovany 113, PSČ 281 27, IČ: 75034174, na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce, dotaci ve výši 2000,- Kč a ukládá
starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1 (Pavlína Lehká)

Usnesení č. 168/2019 bylo schváleno.
13. Rozpočtové opatření č. 9/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 169/2019 bylo schváleno.
14. Návrh rozpočtu obce Uhlířská Lhota na r. 2020.
Ing. Pavlína Lehká seznámila ZO s návrhem rozpočtu obce Uhlířská Lhota na r. 2020, který bude
po zákonnou dobu zveřejněn na úřední desce. ZO bere na vědomí.

15. Návrh Místního programu obnovy obce Uhlířská Lhota na roky 2020,2021, 2022.
Starostka ZO seznámila s návrhem Místního programu obnovy obce Uhlířská Lhota na roky
2020, 2021, 2022, který bude zveřejněn na úřední desce. ZO bere na vědomí.
16. Příkazní smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci:
„Zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu, vrtu, ÚV,
přivaděče a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s firmou Witero, s. r.
o., se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24235865, jejímž předmětem
je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Zhotovení projektové dokumentace pro

výstavbu kanalizace, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“ a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 170/2019 bylo schváleno.
17. Příkazní smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci:
„Výměna oken budovy Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s firmou Witero, s. r.
o., se sídlem Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 24235865, jejímž předmětem
je zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci: „Výměna oken budovy Obecního úřadu
v Uhlířské Lhotě“ a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 171/2019 bylo schváleno.
18. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o přípravě na akci: Rozsvěcení vánočních stromků.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uspořádat akci rozsvěcení vánočních
stromečků dne 30.11.2019 v obou obcích současně od 16:00 hodin na náklady obce Uhlířská
Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 172/2019 bylo schváleno.
b) Odpadové hospodářství.
ZO zvážilo možnost pořízení popelnic na plast do domácností v případě zájmu občanů o tuto
službu. ZO bere informaci na vědomí.
c) Demontáž VTA.
Starostka informovala ZO, že se firma O2 Czech Republic a.s., Praha rozhodla ukončit
k 1.1.2020 provoz VTA 321781469 v obci Uhlířská Lhota. Z tohoto důvodu nabízí odprodej
telefonní kabiny. ZO nabídku projednalo a shodlo se, že o odkup nemá zájem.
d) Workoutové sestavy.
Starostka ZO seznámila s možností pořízení workoutových sestav. ZO se shodlo, že tuto
možnost zváží.

e) Žádost o příspěvek Mysliveckého spolku Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Mysliveckému spolku Uhlířská
Lhota, se sídlem Uhlířská Lhota č. e. 8, 281 26 Týnec nad Labem, IČO: 43090206, na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce, dotaci ve výši 2000,Kč a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 173/2019 bylo schváleno.
f) Zpomalení rychlosti v obci.
Starostka ZO informovala, že konzultovala řešení dopravní situace (zpomalení provozu) v obci
s komunikačním inženýrem z územního odboru Kolín, dopravního inspektorátu Kolín. Nabízí
se několik možností, ale nejdříve je třeba mít zpracovanou studii dopravní infrastruktury
v obci. ZO bere na vědomí.
g) Žádost o zapůjčení stolů a židlí.
ZO projednalo písemnou žádost pana M. J. o zapůjčení stolů a židlí v době od 29.11. do
30.11.2019 na soukromou akci, a shodlo se, aby zapůjčení bylo realizováno smlouvou o
výpůjčce.
h) Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Fiala Projekty s.r.o.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou FIALA
PROJEKTY, s.r.o., se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 28997450, jehož
předmětem je fakturace díla dle jednotlivých staveb při zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 174/2019 bylo schváleno.
i) Schválení mimořádné odměny starostce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyplatit mimořádnou odměnu starostce
Markétě Pospíšilové za velmi dobré plnění úkolů starostky, i nad rámec svých služebních
povinností, a to ve výši 50 % měsíční hrubé odměny, která bude zúčtována za měsíc listopad
2019.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 175/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 1 (Markéta Pospíšilová)

19. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že
- podepsala smlouvu o výpůjčce č. 5/2019, jejímž předmětem je vypůjčení 1 ks
výsuvného žebříku v době od 11.10. do 15.10.2019,
- podepsala smlouvu o výpůjčce č. 6/2019, jejímž předmětem je vypůjčení 1 ks
výsuvného žebříku v době od 15.10. do 16.10.2019,
- podepsala smlouvu o výpůjčce č. 7/2019, její předmětem je vypůjčení 1 ks výsuvného
žebříku v době od 24.10. do 6.11.2019,
- dne 12.11.2019 byla dokončena výměna reklamovaných prvků na dětském hřišti
v Uhlířské Lhotě,
- zaslala objednávku firmě SDK stavebniny, provozovně v Týnci nad Labem, na nákup
šachtové roury, která byla umístěna do země u přítoku do rybníka „Hliňák“
v Rasochách,
- obdržela od Městského úřadu Kolín, odboru dopravy, povolení zvláštního užívání
silnice – pro výjimečné užití vozidlem, které nemá schválenou technickou způsobilost
podle zvláštního právního předpisu pro zahradní traktor značky Stiga,
- dne 18.10.2019 od 19:30 hod. proběhla informativní schůze s občany obce
v pohostinství v Rasochách,
- dne 31.10.2019 se zúčastnila porady starostů v Kolíně,
- zaslala objednávku na nákup závěsu k traktůrku Stiga Titan 540D a nákup kola pneu i
s diskem,
- zaslala objednávku na nákup 2 ks kontejnerů na bioodpad,
- zaměstnanci obce byly vysázeny 2 ks vánočních stromků (borovic cca 2 m vysokých)
na akci adventní rozsvěcení stromečků,
- na základě nabídky na vypracování PD na opravu a odbahnění rybníků v Rasochách
byly zaslány objednávky firmě Anylopex plus s.r.o. Praha a proběhla první schůzka,
- zaslala objednávku na zřízení profilu zadavatele a jeho uveřejnění ve Věstníku
veřejných zakázek, již aktivní,
- byla odstraněna závada při spouštění sirény firmou Mopos Pardubice,
- dne 10.12.2019 se spolu s místostarostkou Petrou Markovou zúčastní setkání vedení
Středočeského kraje se starosty obcí,
- dne 18.12.2019 se zúčastní jednání kolegia starostů Svazku obcí Týnecko,
- veterinární lékařka nabízí hromadné čipování psů, s touto nabídkou budou občané
seznámeni,
- místní obchod v Uhlířské Lhotě má nového nájemce, a bude v nejbližších dnech znovu
otevřen,
- obci bylo zasláno poděkování za akci „Ukliďme Česko“,
- dne 9.11.2019 se zúčastnila s paní Pavlínou Lehkou společného setkání MAS Zálabí,
- firma SOP Přelouč nabízí nádobu na sběr olejů,
- shromažďuje podklady pro vypsání výběrového řízení na výměnu oken v budově
Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě

Místostarostka Petra Marková informovala ZO, že je nutné vydat nové obecně závazné
vyhlášky, které musí korespondovat od 1.1.2020 se změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, platnou od 1.1.2020. Jedná se o OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV
o místním poplatku ze psů, OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tyto
vyhlášky budou zaslány k posouzení Ministerstvu vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.
Zastupitel Martin Jasiowka upozornil na stav místní komunikace v Uhlířské Lhotě před č. p. 98,
91, 84 a na nevyhovující stav pneumatik u přívěsu. Bude řešeno.
20. Závěr.
Starostka zasedání ukončila ve 22:30 hodin.

Úplné znění tohoto zápisu je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Uhlířské
Lhotě, Uhlířská Lhota č. p. 69.
Vyvěšeno dne 2.12.2019

