Výpis ze zápisu
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 16.4.2020 od 15:05 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Ing. Pavlína Lehká,
Martin Jasiowka, Pavlína Lehká, Jan Jetýlek (od 15:25 hod.)
Omluveni: Jan Jetýlek (od 15:05 do 15:25)
Hosté: 2 (od 15:05 do 17:15 hod.)
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Pořízení změny územního plánu obce Uhlířská Lhota zkráceným postupem.
6) Schválení návrhů změn územního plánu obce Uhlířská Lhota.
7) Stanovení podmínek a úhrady nákladů pro navrhovatele územních změn.
8) Žádost o poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro Český svaz včelařů.
9) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí.
10) Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov.
11) Smlouva o využití či odstranění odpadu včetně ceníku skládky Zdechovice.
12) Souhlas s pracovněprávním vztahem.
13) Výběr z cenových nabídek na zabezpečení žádosti o dotaci na akci: „Nový
vodní zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“.
14) Projednání výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce Uhlířská
Lhota.
15) Rozpočtové opatření č. 3/2020.
16) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
17) Diskuse.
18) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 15:05 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 Ing. Pavlínu Lehkou a Martina Jasiowku, zapisovatelku.

3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
bod 11) rozšířit o dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 ke smlouvě o využití či odstranění odpadu
č. 2191000023
v bodě 16) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
a) Žádost o vyjádření k plánované stavbě.
b) Výsadba smuteční vrby.
c) Cenové nabídky na vrtné práce.
d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě na r. 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 213/2020 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala smlouvu o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na
rok 2020 s Okresní autobusovou dopravou Kolín, s.r.o., se sídlem Polepská 867, 280 00
Kolín,
- podepsala Dodatek č. 2/2020 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, jehož předmětem je stanovení recyklačního poplatku z celkového
převzatého vytříděného množství odpadů z papíru i z plastů ve výši 690,- Kč/tunu
s platností od 1.3.2020,
- podepsala s SH-ČMS SDH Rasochy, se sídlem Uhlířská Lhota, část Rasochy č. p. 26, 281
26 Týnec nad Labem, smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor na dobu
od 29.2. do 1.3.2020 k pořádání kulturní akce „Hasičský ples“,
- zaslala objednávku firmě Ing. Michal Fott, Jatecká 1344, 280 01 Český Brod na
zpracování dopravní studie při hlavní silnici č. 327/II,
- poptala firmy s poptávkou o cenovou nabídku na vrtné práce,
- poptala firmy s poptávkou o cenovou nabídku na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci: „Nový vodní zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“.
- zatím nepodepsala směnnou smlouvu, 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.
ZO bere na vědomí.

5. Pořízení změny územního plánu obce Uhlířská Lhota zkráceným postupem.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota stanovuje, že změna č. 1 územního plánu obce Uhlířská
Lhota bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a následujících stavebního zákona.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 214/2020 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje a pověřuje starostku Markétu Pospíšilovu,
aby za obec Uhlířská Lhota při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Uhlířská Lhota
zkráceným postupem jednala s pořizovatelem a ukládá jí podat žádost o pořízení změny č.
1 územního plánu obce Uhlířská Lhota na Městský úřad Kolín, odbor investic a územního
plánování.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 215/2020 bylo schváleno.
6. Schválení návrhů změn územního plánu obce Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje obsah změny č. 1 územního plánu obce
Uhlířská Lhota uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 216/2020 bylo schváleno.
7. Stanovení podmínek a úhrady nákladů pro navrhovatele územních změn.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje, aby se na nákladech, uvedených v § 55a odst.
2 písm. f) stavebního zákona, žadatelé, na jejichž návrhy je změna č. 1 územního plánu obce
Uhlířská Lhota pořizována, částečně podíleli.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 217/2020 bylo schváleno
V 15:25 hod. se dostavil zastupitel Jan Jetýlek
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota stanovuje výši nákladů, kterými se budou žadatelé
podílet na nákladech při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Uhlířská Lhota, ve výši
10000,- Kč za návrh podaný pod jedním číslem jednacím s termínem splatnosti do 15.5.2020
včetně, přičemž datem úhrady se rozumí datum připsání částky na účet obce Uhlířská Lhota
č. 10924151/0100, vedený u KB Kolín, pod variabilním symbolem čísla jednacího návrhu.
Pokud nedojde k úhradě předepsané částky ve stanoveném termínu, bude neuhrazený
návrh vyřazen. Zbytek nákladů na pořízení změny č. 1 územního plánu obce Uhlířská Lhota
bude hrazen z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 218/2020 bylo schváleno.

8. Žádost o poskytnutí veřejného finančního příspěvku pro Český svaz včelařů.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Českému svazu včelařů, z. s.,
základní organizace Týnec nad Labem, se sídlem Masarykovo nám. 1, IČ: 48665843, na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce dotaci ve výši
2000,- Kč na podporu celoroční činnosti spolku a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto
smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 219/2020 bylo schváleno.
9. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z. s., se sídlem
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu obce, dotaci ve výši 1000,- Kč a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 220/2020 bylo schváleno.
10. Žádost o finanční příspěvek Diakonie Broumov.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Diakonii Broumov, sociálnímu
družstvu, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ: 49289977, na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce dotaci ve výši 2000,- Kč
na podporu celoroční činnosti spolku a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 221/2020 bylo schváleno.
11. Smlouva o využití či odstranění odpadu včetně ceníku skládky Zdechovice a dodatek
č. 1 včetně přílohy č. 1 ke smlouvě o využití či odstranění odpadu č. 2191000023.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje obnovení smlouvy o využití či odstranění
odpadu č. 2191000023, dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 ceníku ke smlouvě o využití či
odstranění odpadu č. 2191000023, firmy Bohemian Waste Management a.s., se sídlem
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194938, jejímž předmětem je převzetí,
využití nebo odstranění odpadu a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu,
dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 222/2020 bylo schváleno.

12. Souhlas s pracovněprávním vztahem.

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota vyslovuje dle zákona č. 128/2000 Sb., podle § 84, odst. 2,
písm. p) souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu, který bude uzavřen od 1.5.2020 na
dobu neurčitou, mezi obcí a členem zastupitelstva obce, Martinem Jasiowkou, bytem
Uhlířská Lhota, část Rasochy č. p. 16, 281 26 Týnec nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1 (Martin Jasiowka)

Usnesení č. 223/2020 bylo schváleno.
13. Výběr z cenových nabídek na zabezpečení žádosti o dotaci na akci: „Nový vodní
zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“.
Starostka ZO informovala, že oslovila s poptávkou o cenové nabídky na zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na akci: „Nový vodní zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“ celkem 9 firem na
emailové adresy. Z oslovených firem cenovou nabídku zaslalo 6 firem. ZO se s cenovými
nabídkami seznámilo, projednalo je a shodlo se, aby starostka jednala ve věci upřesnění
podmínek spolupráce.
14. Projednání výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti obce Uhlířská Lhota.
Starostka informovala ZO, že dne 5.3.2020 provedl odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), kontrolu výkonu samostatné působnosti
svěřené orgánům obce Uhlířská Lhota. Protokol o výsledku kontroly byl obci doručen dne
1.4.2020 datovou schránkou pod č. j. MV-33773-5/ODK-2020, se kterým starostka seznámila
zastupitelstvo obce. Z protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené dne
5.března 2020 u obce Uhlířská Lhota na základě § 129 a násl. zákona č. 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
vyplývá:
V kontrolovaném období byla dodržována pravidla pro svolávání a konání ZO, byla zachována
periodicita konání zasedání ZO, pozvánky opatřeny daty vyvěšení a sejmutí na úřední desce
OÚ, zápisy ze zasedání ZO jsou v souladu s § 95 odst.1 a 2 zákona o obcích.
Obec při nakládání s nemovitým majetkem splnila podmínky stanovené zákonem o obcích,
kontrolní orgán prověřil záměry obce nakládat s nemovitým majetkem, zápisy ze zasedání ZO
i uzavřené smlouvy.
Obec při vyřizování podání občanů v oblasti samostatné působnosti obce postupuje v souladu
s § 16 odst.2 písm. f zákona o obcích.
Projednání závěrečného účtu obce a zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření jsou
v souladu s § 43 zákona o obcích.
Obec plní povinnost danou § 26 odst. 1 větou první a druhou správního řádu – vedení úřední
desky.
Postup obce při vyřizování žádostí o informace dle InfZ je v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ
Byly shledány i některé nedostatky, ke kterým předložila návrh opatření k nápravě kontrolou
zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
ZO bylo seznámeno s každým nedostatkem jednotlivě a projednalo návrh opatření k nápravě

zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování. Starostka dala hlasovat o návrhu
usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků a
k zamezení jejich opakování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 224/2020 bylo schváleno.
15. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 225/2020 bylo schváleno.
16. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Žádost o vyjádření k plánované stavbě.
ZO projednalo žádost o vyjádření k plánované stavbě – stavební úprava, nástavba a přístavba
rodinného domu č. p. 113 Uhlířská Lhota (parcela č. st. 168, 523/10, 523/5 v k. ú. Uhlířská
Lhota) dle přiložené projektové dokumentace. Zastupitelstvo obce nemá námitek ke stavební
úpravě, nástavbě a přístavbě rodinného domu č. p. 113 Uhlířská Lhota (parcela č. st. 168,
523/10, 523/5 v k. ú. Uhlířská Lhota) a souhlasí s uvedeným záměrem.
b) Výsadba smuteční vrby.
ZO projednalo návrh majitele domu č. p. 23 v Rasochách, vysadit jím předpěstovanou
smuteční vrbu (5 let starou sazenici cca 2 m vysokou) u rybníka u hasičské zbrojnice
v Rasochách (dle přiloženého plánku). ZO se shodlo, aby bylo vybráno jiné vhodné místo.
Navrhlo obecní pozemek před zahradou č. p. domu 25, sousedícího s domem č. p. 33 v k. ú.
Rasochy (dle přiloženého plánku). Žadateli bude zaslána odpověď.
c) Cenové nabídky na vrtné práce.
Starostka ZO informovala, že oslovila s poptávkou o cenovou nabídku na vrtné práce pro nový
vodní zdroj – provedení zkušebního vrtu v k. ú. Uhlířská celkem 3 firmy na emailové adresy. Z
oslovených firem cenovou nabídku zaslaly 2 firmy. Starostka ZO informovala, že nebyly
dodrženy podmínky směrnice č. 2/2016, a proto se cenové nabídky musí odložit a celý proces
zopakovat.

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové
dopravě na r. 2020.

Projednání tohoto bodu se odkládá na příští zasedání.
17. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že
-

-

-

akce „Ukliďme Česko“ se dne 4. 4.2020 neuskutečnila z důvodu nouzového stavu –
koronavir,
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu zabezpečenou firmou SOP Přelouč
proběhl v sobotu 14.3.2020 v obou obcích bez komplikací,
podala na Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o
schválení manipulačního řádu vodního díla „Malá vodní nádrž v k. ú. Rasochy - rybník
Rasochy",
podepsala smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, jejímž předmětem
je pronájem nebytových prostor budovy hostince č. p. 19 v Rasochách, za účelem
uspořádání rodinné oslavy, na dobu od 6.3. do 8.3.2020 za pronájem ve výši 500,- Kč a
za spotřebu elektrické energie ve výši 4,- Kč/kW,
firma ČEZ Distribuce a.s. dává na vědomí, že bude realizovat stavbu v k. ú. Rasochy
obnova NN, ve které bude venkovní vedení nahrazeno novým kabelovým vedením,
dětská hřiště v obou obcích budou opět otevřena za dodržení hygienických předpisů,
dne 15.4.2020 byl požádán Stavební úřad v Týnci nad Labem o vydání potvrzení o
neexistenci stavby (budova zastávky v Uhlířské Lhotě),
všechny plánované kulturní a sportovní akce jsou zatím do odvolání zrušeny, budou
nahrazeny novými termíny,
termín přezkoumání hospodaření obce Uhlířská Lhota za rok 2019 byl přesunut na
9.6.2020.

Ing. Michael Novotný informoval, že 30.4.2020 se bude konat zasedání kontrolního výboru.
Starostka Markéta Pospíšilová pověřila zastupitele Jana Jetýlka kontrolou náhradní výsadby za
pokácené stromy v loňském roce.
18. Závěr
Starostka zasedání ukončila ve 17:15 hodin.
Úplné znění tohoto zápisu je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Uhlířské
Lhotě, Uhlířská Lhota č. p. 69.

Vyvěšeno dne: 22.4.2020
Sejmuto dne:

