Výpis ze zápisu
ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 20.1.2020 od 18:15 hod.
Přítomni: Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Ing. Pavlína Lehká, Martin Jasiowka
Jan Jetýlek, Pavlína Lehká
Omluveni: Markéta Pospíšilová
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Řád veřejného pohřebiště.
6) Směna pozemku dle geometrického plánu č. 210-52/2019.
7) Prodej pozemku dle geometrického plánu č. 202-786/2019.
8) Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu.
9) Výběr z cenových nabídek na zpracování změny č. 1 územního plánu obce
Uhlířská Lhota.
10) Rozpočtové opatření č. 1/2020.
11) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
12) Diskuse.
13) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 18:15 hodin zahájila a řídila místostarostka Petra Marková. Provedla prezenci a
konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Místostarostka určila ověřovatele zápisu Martina Jasiowku a Jana Jetýlka, zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Místostarostka ZO navrhla doplnit návrh programu
v bodě 5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
a bod č. 11) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
a) Prodej obecního pozemku p. č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
b) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
c) Převod finančních prostředků.
d) Petice za změnu rozpočtového určení daní.
e) Žádost SDH Rasochy.
f) Dětský karneval.

ZO návrh programu včetně jeho doplnění projednalo. Místostarostka dala hlasovat o návrhu
usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 192/2020 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Místostarostka ZO informovala, že starostka:
- podepsala 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,
- podepsala 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,
- podepsala 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 zajistila jeho zveřejnění na profilu zadavatele,
- podepsala spolu s místostarostkou Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota č.
1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- podepsala spolu s místostarostkou Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota č.
2/2019 o místním poplatku ze psů,
- podepsala spolu s místostarostkou Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota č.
3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
- podepsala spolu s místostarostkou 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,
- zajistila znalecký posudek na parcelu č. 269/9 v k. ú. Rasochy,
- zajistila zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku, parcely č. 32/1 v k. ú.
Rasochy, dle geometrického plánu č. 202-786/2019,
- zajistila zveřejnění záměru na směnu obecního pozemku, st. parcely č. 116 v k. ú.
Uhlířská Lhota, dle geometrického plánu č. 210-52/2019,
- oslovila firmy s poptávkou na zpracování projektové dokumentace na pořízení změny
č. 1 územního plánu obce Uhlířská Lhota.
ZO bere na vědomí.

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 a Řád veřejného pohřebiště.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Uhlířská Lhota
č. 1/2020 o zrušení řádu veřejného pohřebiště, která ruší obecně závaznou vyhlášku obce
Uhlířská Lhota č. 1/2004 ze dne 22.1. 2004, kterou byl vydán Řád veřejného pohřebiště obce
Uhlířská Lhota, včetně dodatku č. 1/2017 ze dne 3.5.2017 a ukládá starostce a
místostarostce tuto vyhlášku podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 193/2020 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje „Řád pro pohřebiště v obci Uhlířská Lhota, části
Rasochy“ a ukládá starostce tento řád podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 194/2020 bylo schváleno.
6. Směna pozemku dle geometrického plánu č. 210-52/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít směnnou smlouvu s panem M.D. dle
geometrického plánu č. 210-52-2019, jejímž předmětem je směna obecního pozemku, st.
parcela č. 116, v k. ú. Uhlířská Lhota, o výměře 15 m2 za část pozemku, st. parcela č. 71 v k.
ú. Uhlířská Lhota, o výměře 15 m2 a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 195/2020 bylo schváleno.
7. Prodej pozemku dle geometrického plánu č. 202-786/2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít kupní smlouvu s panem V.J. dle
geometrického plánu č. 210-52-2019, jejímž předmětem je prodej části obecního pozemku
parcely č. 32/1 v k. ú. Rasochy o výměře 67 m2 za celkovou cenu 6700,- Kč a ukládá starostce
Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 196/2020 bylo schváleno.
8. Smlouva o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č.
1802/2009 včetně přílohy č. 1/2020 ke smlouvě o dílo č. 1802/2009 firmy SmP-Odpady a.s.,

se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tento dodatek včetně přílohy podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 197/2020 bylo schváleno.
9. Výběr z cenových nabídek na zpracování změny č. 1 územního plánu obce Uhlířská
Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje cenovou nabídku na zpracování změny č. 1
územního plánu obce Uhlířská Lhota firmy Ing. arch. Pavel Krolák, atelier architektury a
urbanismu, Zázvorkova 1998, 155 00 Praha 5 a ukládá starostce Markétě Pospíšilové
podepsat smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 198/2020 bylo schváleno.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 199/2020 bylo schváleno.
11. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Prodej obecního pozemku p. č. 269/9 v k. ú. Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje prodat obecní pozemek parcela č. 269/9 v k. ú.
Rasochy, o celkové výměře 209 m2 za cenu ve výši Kč 2510,-, která odpovídá ceně dle
znaleckého posudku č. 7427/7/20 ze dne 15.1.2020, jediným uchazečkám paní P.M. a L.S. a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové kupní smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1 (Petra Marková)

Usnesení č. 200/2020 bylo schváleno.

b) Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO projednalo žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
ZO souhlasí s připojením obce Uhlířská Lhota k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

c) Převod finančních prostředků.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje převod peněžních prostředků ve výši Kč
2 000 000,- z běžného účtu č. 10924151/0100 na spořící účet č. 107-5048310297, oba vedené
u KB Kolín a ukládá starostce Markétě Pospíšilové, aby tuto transakci provedla.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 201/2020 bylo schváleno.
d) Petice za změnu rozpočtového určení daní.
Místostarostka seznámila s peticí za změnu rozpočtového určení daní od Sdružení místních
samospráv ČR (SMS ČR). ZO bere na vědomí.
e) Žádost SDH Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout SH-ČMS SDH Rasochy, se sídlem
Uhlířská Lhota, část Rasochy č. p. 26, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 05184576, 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 0

Usnesení č. 202/2020 bylo schváleno.
f) Dětský karneval.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uspořádat dětský karneval dne 29.2.2020 na
náklady z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 203/2020 bylo schváleno.
12. Diskuse
V diskusi místostarostka informovala, že starostka
-

-

písemně upozornila zaměstnance obce na dodržování stanoveného a léčebného
režimu při DPN,
proběhla schůzka s možným novým zaměstnancem obce,
od firmy Fiala projekty s.r.o. Praha obdržela geodetickou dokumentaci, doměření
v lokalitě, včetně CD, dokumentace v elektronické podobě, na základě předávacího
protokolu,
zjišťovala možnosti dotace na PD na změnu územního plánu obce. V současné době
nebyl vyhlášen dotační titul.

-

-

konstatovala, že byla splněna zakázka na 1. etapu projektu „Odbahnění MNV na p. č.
52, k. ú. Rasochy“ a „Rekonstrukce MNV na p. č. 156/1, k. ú. Rasochy“ od firmy
Anylopex plus s.r.o. Praha na základě objednávky,
žádá zastupitele, aby projednali a upřesnili požadavky výměny oken v budově
Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě k vytvoření položkového rozpočtu, který bude
podkladem pro zadání veřejné zakázky na akci „Výměna oken obecního úřadu Uhlířská
Lhota“. Zastupitelé věc projednali a shodli se, aby byla okna plastová, izolační
dvojsklo, v interiéru barva bílá, zvenku hnědá (ořech), větší okna dvoukřídlá, malá
okna jednokřídlá výklopná, vnitřní parapety PVC bílé, vnější parapety hliníkové a
ukládají starostce, aby zaslala objednávku na vytvoření položkového rozpočtu na
výměnu oken v budově Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě firmě C. I. T. spol. s r. o.
Uhlířská Lhota č. p. 21, 281 26 Týnec nad Labem.

Petra Marková, místostarostka, ZO informovala, že
- byly umístěny nové vanové kontejnery na bioodpad, a to u hřbitova v Rasochách a
v Uhlířské Lhotě v prostoru pálení čarodějnic,
- se uskutečnil zájezd do divadla Brodway Praha na muzikálové představení „Kvítek
Mandragory“ ke spokojenosti zúčastněných,
- Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku oděvů, přikrývek, bytového textilu, obuvi,
hygienických a jiných potřeb do domácnosti. ZO s uskutečněním sbírky v obci souhlasí,
termín bude vyhlášen.
Zastupitelé projednali a odsouhlasili nákup kamen do hospody v Rasochách.
Zastupitel Jan Jetýlek navrhl, aby bylo pod nově zakoupené vanové kontejnery vytvořeno
betonové stání.
Zastupitelka Pavlína Lehká předložila návrh na zakoupení laviček do obou obcí.
Zastupitel Martin Jasiowka informoval, že je dostatek dřeva v obecních lesích na prodej
samovýrobou a doporučil o této možnosti informovat občany.
13. Závěr
Místostarostka zasedání ukončila ve 20:30 hodin.

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.2.2020
Sejmuto z úřední desky dne:

