Výpis ze zápisu
z 19. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 5.5.2020 od 15:40 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Ing. Pavlína Lehká,
Martin Jasiowka, Pavlína Lehká
Omluveni: Jan Jetýlek
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Informace o došlých nabídkách na veřejnou zakázku „Výměna oken OÚ
Uhlířská Lhota“.
6) Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby vnitrostátní linkové
dopravě na r. 2020.
7) Žádost o společné řešení dopravní obslužnosti v r. 2020.
8) Revokace usnesení č. 175/2019 o schválení mimořádné odměny za rok 2019
starostce.
9) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny za rok 2019 starostce.
10) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
11) Diskuse.
12) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 15:40 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 Petru Markovou a Pavlínu Lehkou, zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu v bodě 10) Další body dle došlé pošty, potřeb
starosty a zastupitelů obce a to o:
a) Revokace usnesení č. 216/2020 o obsahu změny č. 1 územního plánu obce
Uhlířská Lhota uvedený v příloze č. 1.
b) Schválení návrhů změn územního plánu obce Uhlířská Lhota.
ZO návrh programu včetně jeho doplnění projednalo. Starostka 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. 226/2020 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce s
Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Týnec nad Labem, se sídlem
Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 48665843, jejímž předmětem je
poskytnutí účelové dotace na podporu celoroční činnosti spolku,
- zatím nepodepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce Linkou bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, jejímž
předmětem je poskytnutí účelové dotace na podporu celoroční činnosti spolku,
- zatím nepodepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
obce s Diakonií Broumov, sociálním družstvem, se sídlem Husova 319, Velká Ves, 550
01 Broumov, IČ: 49289977, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na
podporu celoroční činnosti družstva,
- podepsala 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,
- podepsala 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.
- podepsala pracovní smlouvu od 1.5.2020 na dobu neurčitou, mezi obcí a členem
zastupitelstva obce,
- jednala společně s místostarostkou Petrou Markovou a předsedkyní finančního
výboru Ing. Pavlínou Lehkou se zástupcem firmy EGRANT s.r.o. Veverkova 1343/1, 500
02 Hradec Králové, ohledně cenové nabídky na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na akci: „Nový vodní zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“,
- dne 17.4.2020 podepsala souhlas se záměrem 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),
- vyrozuměla, majitele domu č. p. 23 v Rasochách, o vhodném obecním pozemku
k zasázení, jím předpěstované smuteční vrby, a to před zahradou č.p. domu 25,
sousedícího s domem č. p. 33 v k. ú. Rasochy (dle přiloženého plánku).

-

-

dne 21.4.2020 zaslala dopis Okresní autobusové dopravě Kolín, s.r.o., se sídlem
Polepská 867, 280 00 Kolín, ve věci vyžádání potřebných dokumentů k projednání
dodatku č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové dopravě na
r. 2020,
dne 27.4.2020 písemně informovala firmy Watersystem, Ke Klimentce 8, 150 00 Praha
5 a Geo Group a.s., Masná č. 1, 702 00 Ostrava, které zaslaly cenové nabídky na vrtné
práce pro nový vodní zdroj – provedení zkušebního vrtu v k. ú. Uhlířská Lhota, že
nebyly dodrženy podmínky směrnice obce č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, a
proto se cenové nabídky musí odložit a celý proces zopakovat.

ZO bere na vědomí.
5. Informace o došlých nabídkách na veřejnou zakázku „Výměna oken OÚ Uhlířská
Lhota“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje nabídku na veřejnou zakázku „Výměna oken
OÚ Uhlířská Lhota“ firmy OKNOSTYL group s.r.o., se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34
Kuřim, IČ: 27689719.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 227/2020 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje smlouvu o dílo s firmou OKNOSTYL group s.r.o.
se sídlem Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, jejímž předmětem je výměna
oken včetně souvisejících činností na objektu OÚ Uhlířská Lhota na adrese Uhlířská Lhota č.
p. 69, 281 26 Týnec nad Labem a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 228/2020 bylo schváleno.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby vnitrostátní linkové dopravě na
r. 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové dopravě na r. 2020 s Okresní autobusovou dopravou Kolín,
s.r.o., se sídlem Polepská 867, 280 00 Kolín, IČO: 25095251, a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 229/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Žádost o společné řešení dopravní obslužnosti v r. 2020.
Starostka seznámila ZO s dopisem prezidenta Asociace dopravních, spedičních a servisních
společností středních Čech (ADSSS), se sídlem Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, jehož
předmětem je žádost o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti v r. 2020, výpadku tržeb,
z důvodu nemoci COVID-19. ZO se shodlo, že bez konkrétnějších informací a vyčísleného
výpadku tržeb nelze situaci v současné době vyhodnotit.
8. Revokace usnesení č. 175/2019 o schválení mimořádné odměny za rok 2019
starostce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota revokuje usnesení č. 175/2019 ze dne 25.11.2019, kterým
byla schválena výplata mimořádné odměny starostce Markétě Pospíšilové za velmi dobré
plnění úkolů starostky, i nad rámec svých služebních povinností, a to ve výši 50 % měsíční
hrubé odměny, která byla zúčtována za měsíc listopad 2019. Odměna bude stržena z výplaty
v měsíci květen 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 230/2020 bylo schváleno.
Místostarostka Petra Marková bude písemně informovat o usnesení č. 230/2020 mzdovou
účetní, aby ve výplatě v květnu 2020 starostce Markétě Pospíšilové byla stržena mimořádná
odměna ve výši 50 % měsíční hrubé odměny.
9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny za rok 2019 starostce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostce obce
Markétě Pospíšilové za rok 2019 a to ve výši 50 % měsíční hrubé odměny. Odměna se
poskytuje za přípravu strategického rozvojového plánu, přípravu změny územního plánu
obce a přípravu projektové dokumentace na stavbu vodovodu a kanalizace obce. Přiznaná
odměna bude zúčtována ve výplatě v měsíci květnu 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 1 (Markéta Pospíšilová)

Usnesení č. 231/2020 bylo schváleno.
Místostarostka Petra Marková bude písemně informovat o usnesení č. 231/2020 mzdovou
účetní, aby ve výplatě v měsíci květen 2020 starostce Markétě Pospíšilové byla poskytnuta
mimořádná odměna ve výši 50 % měsíční hrubé odměny.
10. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Revokace usnesení č. 216/2020 o obsahu změny č. 1 územního plánu obce Uhlířská
Lhota uvedený v příloze č. 1.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota revokuje usnesení č. 216/2020 ze dne 16. 4. 2020, kterým
ZO schválilo 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. 232/2020 bylo schváleno.
b) 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. 233/2020 bylo schváleno.
11. Diskuse.
V diskusi starostka informovala ZO, že
-

-

-

podepsala smlouvu o výpůjčce č. 1/2020, jejímž předmětem je vypůjčení 1 ks
výsuvného žebříku od 18.4.2020 do 19.4.2020,
vystavila a zaslala Římskokatolické farnosti Žiželice, Palackého 1, 281 29 Žiželice,
potvrzení, že pozemek parcela č. 140/2 v k. ú. Rasochy neslouží jako místní
komunikace,
je možnost uskutečnění některých plánovaných kulturních akcí (5. 6. 2020 „Noc
kostelů“, 6. 6. 2020 „Den dětí“ spojeného s pálením ohňů). Bude řešeno podle
aktuálních epidemiologických opatření,
proběhla instalace dřevěného přístřešku u autobusové zastávky v Uhlířské Lhotě.

Zastupitelka Pavlína Lehká upozornila, že u rybníka „Hliňák“ v Rasochách se rozmnožily nutrie.
Doporučuje obnovit ceduli o zákazu krmení nutrií – umístění cedule bude zajištěno
pracovníkem obce.
12. Závěr.
Starostka zasedání ukončila v 17:10 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 13.5.2020
Sejmuto dne:

