Výpis ze zápisu
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 29.6.2020 od 18:05 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Jan Jetýlek, Ing. Michael Novotný
Martin Jasiowka, Pavlína Lehká
Omluveni: Ing. Pavlína Lehká
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Schválení Závěrečného účtu obce Uhlířská Lhota za rok 2019.
6) Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2019.
7) Schválení zařazení území obce Uhlířská Lhota do území působnosti MAS
Zálabí, z. s. na programové období 2021-2027.
8) Záměr na pronájem nebytových prostor.
9) Informace z valné hromady MAS Zálabí.
10) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Umístění laviček.
11) Diskuse.
12) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 18:05 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. Michaela Novotného a Pavlínu Lehkou, zapisovatelku.
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:
b) Dodatek č. 3/2020 k objednávce - smlouvě č. 103 o nakládání s odpady
v obci Uhlířská Lhota.
c) Revize katastru nemovitostí v k. ú. Uhlířská Lhota.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 237/2020 bylo schváleno.
3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala příkazní smlouvu včetně přílohy č. 1 s firmou EGRANT, s. r. o., se sídlem
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, IČ: 03165400, jejímž předmětem jsou
služby za účelem získání finančních prostředků z národních dotačních titulů k realizaci
projektu: „Nový vodní zdroj – vrt v obci Uhlířská Lhota“,
- byl zveřejněn záměr na pronájem prostoru sloužícího k podnikání, budovy
pohostinství v Uhlířské Lhotě, část Rasochy č.p. 19, v k. ú. Rasochy, za účelem
hostinské činnosti.
ZO bere na vědomí.
4. Schválení Závěrečného účtu obce Uhlířská Lhota za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Závěrečný účet obce Uhlířská Lhota za rok 2019
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to „bez výhrad“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 238/2020 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2019.
Starostka informovala, že se dne 3.6.2020 zúčastnila jednání Svazku obcí Týnecko, na kterém
byl schválen Závěrečný účet Svazku obcí Týnecko za rok 2019. Podmínkou je, aby po jeho
schválení v orgánu svazku obcí, byl závěrečný účet neprodleně projednán i v zastupitelstvech
jednotlivých obcí. ZO bere informaci o závěrečném účtu za rok 2019 Svazku obcí Týnecko na
vědomí.
6. Schválení zařazení území obce Uhlířská Lhota do území působnosti MAS Zálabí, z.
s. na programové období 2021-2027.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje zařazení území obce Uhlířská Lhota do územní
působnosti MAS Zálabí, z. s. na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 239/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Záměr na pronájem nebytových prostor.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na pronájem části nebytových
prostor v přízemí budovy OÚ Uhlířská Lhota č. p. 69, a to dvě místnosti, chodbu, kuchyňku
a sociální zařízení o celkové ploše 84,38 m2 za účelem výkonu spolkové činnosti a
společenského vyžití.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 240/2020 bylo schváleno.
8. Informace z valné hromady MAS Zálabí.
Starostka ZO informovala, že se zúčastnila dne 25.6.2020 v Penzionu Kolesa valné hromady
MAS Zálabí, na které byl schválen Jednací řád, roční závěrka za rok 2019, výroční zpráva o
činnosti, byli přijati noví členové (2 subjekty). Byla vyhlášena anketa, jak využít dotaci ve výši
48 tis. Kč, určenou pro rozvoj všech subjektů MAS – vyhrálo rozšíření mobiliáře MAS. ZO bere
informace na vědomí.
9. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Umístění laviček.
ZO se seznámilo s návrhy pro umístění laviček od občanů. Starostka informovala o možnosti
podání žádosti o dotaci. Titul by měl být vypsán v červenci 2020. V této věci starostka jednala
s manažerem PRV MAS. ZO bere na vědomí.
b) Dodatek č. 3/2020 k objednávce - smlouvě č. 103 o nakládání s odpady v obci
Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Dodatek č. 3/2020 k objednávce - smlouvě č.
103 o nakládání s odpady v obci Uhlířská Lhota se SOP a.s., Pardubická 1630, 535 01 Přelouč
a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 241/2020 bylo schváleno.
c) Revize katastru nemovitostí v k. ú. Uhlířská Lhota.
Po upřesnění důsledků změn u parcel č. 84/8, 291, 297/4, 297/7, 338/3 a 372/7 v k. ú. Uhlířská
Lhota se ZO shodlo, že se změnou způsobu využití druhů obecních pozemků nesouhlasí, a
ponechá původní způsob využití.

10. Diskuse.
V diskusi starostka informovala ZO, že
-

-

-

-

-

-

-

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 10.7.2020 do 12.7.2020 za pronájem ve výši
500,- Kč a za spotřebu elektrické energie ve výši 4,- Kč/kW,
místostarostka podepsala smlouvu o výpůjčce č. 4/2020, jejímž předmětem je vypůjčení
4 ks dřevěných stolů, 5 ks pivního setu a 5 ks venkovní sedací soupravy Standard a 1 ks
zahradního pártystanu červeno-bílého PVC Standard od 2.7.2020 do 6.7.2020,
místostarostka podepsala smlouvu o výpůjčce č. 5/2020, jejímž předmětem je vypůjčení
1 ks zahradního pártystanu červeno-bílého PVC Standard, 5 ks pivního setu a 5 ks
venkovní sedací soupravy Standard od 23.7.2020 do 27.7.2020,
podala žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení – „Stavební úpravy
hasičské zbrojnice č. p. 80, Rasochy“ na Městský úřad Týnec nad Labem, stavební úřad,
v současné době je toto řízení zahájeno,
dětský den spojený s pálením ohně v Uhlířské Lhotě v sobotu dne 6.6.2020, se i přes
nepřízeň počasí vydařil,
se dne 31.7.2020 od 19:30 hod. ve spolupráci s agenturou BM ART AGENCY uskuteční
v hospodě v Rasochách charitativní koncert na podporu Fondu ohrožených dětí,
se dne 3.6.2020 zúčastnila jednání Svazku obcí Týnecko, na kterém byl schválen
závěrečný účet za rok 2019, byla předložena informace o postupu při uzavírání smluv
na věcná břemena na plynofikaci, zástupce společnosti VaK Pardubice představil
prezentaci „Rozvoj SZ okresu Pardubice a Týnecko“,
volby do Krajských zastupitelstev a Senátu se budou konat ve dnech 2. a 3.10.2020,
na multifunkční nádrž v Rasochách je třeba vypracovat manipulační řád, multifunkční
nádrž není zapsána v katastru nemovitostí, je třeba vypracovat geometrický plán. Oba
dokumenty jsou objednány,
dne 16.10.2020 v rámci akce „Noci kostelů“ se uskuteční v kostele sv. Havla
v Rasochách koncert vážné hudby,
dne 17.10.2020 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu svozovou
firmou SOP Přelouč,
zaslala objednávku na vypracování odborného posudku pro umístění dopravního
zrcadla u č. p. 36 v Uhlířské Lhotě,
dne 18.6.2020 se zúčastnila se zástupcem firmy Fiala Projekty jednání ve společnosti
VaK Pardubice, a.s., o možnosti připojení obce na vodárenskou soustavu,
zaslala návrh dopravní studie při silnici č. 327/II k posouzení na dopravní inspektorát
v Kolíně,
obdržela informace z obvodního oddělení PČR Kolín, že od 18.6.2020 je otevřena v době
od 7:00 do 15:00 hod. policejní stanice v Týnci nad Labem,
ve spodní části obce Uhlířská Lhota je problém s odvodněním pozemků a je nutné
situaci řešit,
se dne 13.6.2020 zúčastnila výroční schůze Mysliveckého spolku,
že ve zkušební době zaměstnanec ukončil pracovní poměr ke dni 15.6.2020.

11. Závěr.
Starostka zasedání ukončila ve 19:55 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 3.7.2020

Sejmuto dne:

