Výpis ze zápisu
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 18.12.2019 od 18:10 hod.
Přítomni: Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Ing. Pavlína Lehká, Markéta Pospíšilová,
Jan Jetýlek, Martin Jasiowka
Omluveni: Pavlína Lehká
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Výše odměny členů zastupitelstva obce Uhlířská Lhota.
6) Schválení Rozpočtu obce Uhlířská Lhota na rok 2020.
7) Schválení Místního programu obnovy obce Uhlířská Lhota na roky
2020,2021,2022.
8) Plán odpisů na rok 2020.
9) Revokace usnesení č. 152/2019.
10) Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
11) Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů.
12) Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
13) Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Uhlířská Lhota.
14) Prodej obecního pozemku parcela č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
15) Záměr na prodej obecního pozemku dle geometrického plánu č. 202786/2019.
16) Záměr na směnu obecního pozemku dle geometrického plánu č. 210-52/2019.
17) Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu rybníku „Na Návsi I“.
18) Rozpočtové opatření č. 10/2019.
19) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o setkání vedení Středočeského kraje se starosty obcí.
b) Informace o jednání Svazku obcí Týnecko.
20) Diskuse.
21) 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
zapisovatelku.
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3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu v bodě 19) Další body dle došlé pošty, potřeb
starosty a zastupitelů obce a to o:
c) Ceník skládky Zdechovice na rok 2020.
d) Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu.
e) Právní ochrana pro obce.
f) Dodatek č. 1/2020 a příloha č. 1/2020 k objednávce – smlouvě č. 103 o
nakládání s odpady v obci Uhlířská Lhota.
g) Výsledek revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Rasochy.
h) Dodatek č. 11 a příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1802/2009.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 176/2019 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala 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,
- předala na KÚ Kolín projednané výsledky revize údajů katastru nemovitostí v k. ú.
Rasochy č. 1, 2, 3 a 4,
- podepsala smlouvu, 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,
- byl po zákonnou dobu zveřejněn záměr na prodej obecního pozemku parcela č. 296/9
v k. ú. Rasochy o výměře 209 m2.
- podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce se ZŠ
a MŠ Krakovany, příspěvkové organizace, se sídlem Krakovany 113, PSČ 281 27, IČ:
75034174, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na uspořádání mikulášské
nadílky,
- podepsala 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“,
podepsala 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“,
podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce s
Mysliveckým spolkem Uhlířská Lhota, se sídlem Uhlířská Lhota č. e. 8, 281 26 Týnec
nad Labem, IČO: 43090206, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na
uspořádání kulturní akce „Poslední leč“,
zatím nepodepsala 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,
podepsala smlouvu o výpůjčce č. 8/2019, jejímž předmětem je vypůjčení 10 ks stolů a
40 ks židlí od 29.11. do 30.11.2019,

ZO bere na vědomí.
5. Výše odměny členů zastupitelstva obce Uhlířská Lhota.
Starostka ZO informovala o možnosti navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
obce Uhlířská Lhota s platností od 1.1.2020 dle nařízení vlády ze dne 9.12.2019. ZO se shodlo,
že výši odměn nebude měnit.
6. Schválení Rozpočtu obce Uhlířská Lhota na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje „Rozpočet obce Uhlířská Lhota na rok 2020“
jako schodkový, členěný na paragrafy. Vyšší výdaje budou kryty z úspor minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 177/2019 bylo schváleno.

7. Schválení Místního programu obnovy obce Uhlířská Lhota na roky 2020, 2021, 2022.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje „Místní program obnovy obce Uhlířská Lhota
na roky 2020, 2021, 2022.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 178/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Plán odpisů na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje „Plán odpisů na rok 2020“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 179/2019 bylo schváleno.
9. Revokace usnesení č. 152/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota revokuje usnesení č. 152/2019 ze dne 10.10.2019, kterým
byla schválena platnost OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 180/2019 bylo schváleno.
10. Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá starostce a místostarostce tuto
vyhlášku podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 181/2019 bylo schváleno.
11. Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a ukládá starostce a místostarostce tuto vyhlášku
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 182/2019 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 3/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota
č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 183/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

13. Obecně závazná vyhláška obce Uhlířská Lhota č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota
č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Uhlířská Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 184/2019 bylo schváleno.
14. Prodej obecního pozemku parcela č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje prodat obecní pozemek parcela č. 269/9 v k. ú.
Rasochy o výměře 209 m2 uchazečkám paní P. M. a paní L. S. a pověřuje starostku Markétu
Pospíšilovou zajištěním vypracování znaleckého posudku na pozemek č. 269/9 v k. ú.
Rasochy.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1 (Petra Marková)

Usnesení č. 185/2019 bylo schváleno.
15. Záměr na prodej obecního pozemku dle geometrického plánu č. 202-786/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na prodej části obecního
pozemku, parcely č. 32/1 v k. ú. Rasochy, dle geometrického plánu č. 202-786/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 186/2019 bylo schváleno.
16. Záměr na směnu obecního pozemku dle geometrického plánu č. 210-52/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na směnu obecního pozemku,
st. parcely č. 116 v k. ú. Uhlířská Lhota, dle geometrického plánu č. 210-52/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 187/2019 bylo schváleno.
17. Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu rybníku „Na Návsi I“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na pronájem obecního rybníku
„Na Návsi I“ na parcele č. 84/1 o výměře 529 m2 v k. ú. Uhlířská Lhota za účelem rybaření.

Výsledek hlasování:
Pro

0

Proti

5 (Petra Marková, Martin Jasiowka, Jan Jetýlek, Ing. Pavlína Lehká,
Ing. Michael Novotný)
Zdrželi se 1 (Markéta Pospíšilová)
Návrh usnesení byl zamítnut.
18. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 188/2019 bylo schváleno.
19. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o setkání vedení Středočeského kraje se starosty obcí.
Starostka informovala ZO, že se dne 10.12.2019 spolu s místostarostkou zúčastnila setkání
vedení Středočeského kraje se starosty obcí a seznámila ZO s jeho obsahem.
b) Informace o jednání Svazku obcí Týnecko.
Starostka informovala, že se dnes tj. 18.12.2019 od 15:30 hodin zúčastnila jednání kolegia
starostů Svazku obcí Týnecko. Byl schválen rozpočet Svazku obcí Týnecko na rok 2020.
Předseda svazku podal informace k věcným břemenům Plynofikace Svazku obcí Týnecko.
V diskusi se řešily novinky v odpadovém hospodářství.
c) Ceník skládky Zdechovice na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Ceník skládky Zdechovice na rok 2020 za
uložení odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 189/2019 bylo schváleno.
d) Dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Dodatek ke smlouvě o sdružených službách
dodávky plynu obchodníka Innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha
10, IČ: 49903209, jehož předmětem je úprava ceny plynu pro odběrné místo Uhlířská Lhota
č. p. 69 a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 190/2019 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

e) Právní ochrana pro obce.
Starostka ZO seznámila s nabídkou firmy D.A.S., která byla předložena prostřednictvím
manažera obchodní Agentury, se sídlem Tiskařská 10, 108 00 Praha 10. Předmětem nabídky
je právní ochrana pro obce. ZO nabídku projednalo a shodlo se, že v současné době o službu
nemá zájem.
f) Dodatek č. 1/2020 a příloha č. 1/2020 k objednávce – smlouvě č. 103 o nakládání
s odpady v obci Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Dodatek č. 1/2020 a přílohu č. 1/2020
k objednávce – smlouvě č. 103 o nakládání s odpady v obci Uhlířská Lhota, s firmou SOP a.s.,
se sídlem Pardubická 163, 535 01 Přelouč, IČ: 60913843, 00 Praha 10, IČ: 49903209, jehož
předmětem je svoz tříděného odpadu (plastů, skla, papíru, jedlých olejů a tuků), soupis
pronajatého zařízení a ceník za tyto služby a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento
dodatek včetně přílohy podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 191/2019 bylo schváleno.
g) Výsledek revize údajů katastru nemovitostí v k. ú. Rasochy.
ZO se seznámilo a projednalo návrh nesouladu údajů parcely č. 238/4, 62/2, st. 39 v k. ú.
Rasochy, zaslaný Katastrálním úřadem Kolín. Shodlo se, že údaje zmíněných parcel ponechá
v původním stavu.
h) Dodatek č. 11 a příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1802/2009.
ZO projednalo znění dodatku č. 11 a přílohu č. 2 ke smlouvě (harmonogram svozu TKO na rok
2020) o dílo č. 1802/2009 firmy SmP-Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530
12 Pardubice. Shodlo se, že dodatek po formální a věcné stránce není úplný, je třeba dořešit
některá ujednání, a proto bude projednán na příštím zasedání ZO.
20. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že
- podepsala kupní smlouvu o prodeji dřeva samovýrobou,
- podepsala smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, jejímž předmětem
je pronájem nebytových prostor hospody v Rasochách,
- podepsala souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků v k. ú. Rasochy
dle geometrického plánu č. 203-73/2019,
- v sobotu dne 14.12.2019 provedla veterinární lékařka čipování psů,
- firmou Mopos Pardubice byly vyměněny 3 ks hlásičů na dolejšku v Uhlířské Lhotě,
- rozsvěcení stromečků v obou obcích proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných,

-

-

byly zaměstnancem obce vyspraveny místní komunikace, a ve správce se bude
pokračovat,
z důvodu nevyhovujícího stavu byly prodány 2 kontejnery na velkoobjemový odpad
jako kovový odpad firmě EKO Logistics s.r.o. Tyršova 68, 281 26 Týnec nad Labem,
v nejbližším možném termínu budou nahrazeny novými,
obec obdržela poděkování za podporu Linky bezpečí, z.s., Praha,
se zaměstnanec obce dne 4.2.2020 zúčastní kurzu „Výsadba a údržba veřejné zeleně“,
by se mělo zakoupit některé vybavení do hostince Rasochy (ohřívač vody, kamna),
osloví firmy s poptávkou na zpracování projektové dokumentace na pořízení změny
územního plánu obce Uhlířská Lhota zkráceným postupem,
by od března 2020 obec zaměstnala dalšího pracovníka.

Místostarostka Petra Marková informovala ZO, že byla na Středočeský kraj Praha, odd.
správních agend, zaslána žádost o předchozí souhlas ke změně řádu veřejného pohřebiště
obce Uhlířská Lhota.
Ing. Michael Novotný informoval o činnosti Kontrolního výboru.
21. Závěr
Starostka poděkovala zastupitelům za dosavadní práci, popřála jim krásné Vánoce. Zasedání
ukončila ve 21:00 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 20.12.2019
Sejmuto dne:

