Výpis ze zápisu
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 29.7.2020 od 18:40 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Jan Jetýlek, Ing. Michael Novotný,
Pavlína Lehká, Ing. Pavlína Lehká
Omluveni: Martin Jasiowka
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Pronájem nebytových prostor.
6) Rozpočtové opatření č. 4/2020.
7) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o došlých nabídkách na zakázku „Obec Uhlířská Lhota: HGP pro
nový vodní zdroj – PODROBNÝ PRŮZKUM – provedení vrtu UL-1“.
8) Diskuse.
9) Závěr.
1. Zahájení.
Jednání v 18:40 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 Ing. Pavlínu Lehkou a Pavlínu Lehkou, zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
v bodě 7) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
b) Cyklistický závod Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 244/2020 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:

-

podepsala 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,
- podepsala smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, jejímž předmětem je
pronájem prostor sloužící k podnikání, budovu hostince v Uhlířské Lhotě, části
Rasochy č. p. 19, v k. ú. Rasochy, za účelem hostinské činnosti na dobu určitou od
15.7.2020 do 15.7.2023 za nájemné ve výši 100,- Kč za měsíc.
ZO bere na vědomí.
5. Pronájem nebytových prostor.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít s SH ČMS SDH Uhlířská Lhota, se sídlem
Uhlířská Lhota č. p. 98, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 05498058, smlouvu o pronájmu
nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem části nebytových prostor v přízemí
budovy OÚ Uhlířská Lhota č. p. 69, o celkové ploše 84,38 m2, za účelem výkonu spolkové
činnosti a společenského vyžití, na dobu neurčitou od 4.9.2020 za měsíční nájemné ve výši
1,- Kč a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 245/2020 bylo schváleno.
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 246/2020 bylo schváleno.
7. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o došlých nabídkách na zakázku „Obec Uhlířská Lhota: HGP pro nový vodní
zdroj – PODROBNÝ PRŮZKUM – provedení vrtu UL-1“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení,
nabídku na veřejnou zakázku „Obec Uhlířská Lhota: HGP pro nový vodní zdroj – PODROBNÝ
PRŮZKUM – provedení vrtu UL-1“, firmy Pavel Lipanský – Geologické práce, WATERSYSTEM,
se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha 5, IČ: 13828932, s nabídkovou cenou 569147,70 Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 247/2020 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje smlouvu o dílo s firmou Pavel Lipanský –
Geologické práce, WATERSYSTEM, se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha 5, IČ: 13828932,
jejímž předmětem je provedení hydrogeologických průzkumných prací pro nový vodní zdroj

pro obec Uhlířská Lhota, s názvem „Průzkumný vrt UL-1 a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 248/2020 bylo schváleno.
b) Cyklistický závod Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje zajistit doprovodný program na akci „Rasochy
CUP 2020“ na náklady obce do výše 3000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 249/2020 bylo schváleno.
8. Diskuse.
V diskusi starostka informovala ZO, že
- podepsala smlouvu o výpůjčce č. 6/2020, jejímž předmětem je vypůjčení 1 ks
výsuvného žebříku od 3.7.2020 do 7.7.2020,
- podepsala smlouvu o výpůjčce č. 7/2020, jejímž předmětem je vypůjčení 1 ks
výsuvného žebříku od 30.7.2020 do 7.8.2020,
- Městský úřad Týnec nad Labem – stavební úřad, prodloužil dobu platnosti stavebního
povolení pro stavbu – Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 80, Rasochy,
- se dne 30.7.2020 zúčastní na Městském úřadě Týnec nad Labem společného jednání
k integraci veřejné dopravy Kolínska a Královéměstecka,
- je nutné určit místo pro konání voleb pro okrsek č. 2 – Uhlířská Lhota, část Rasochy.
ZO doporučilo místnost v hostinci v Rasochách č.p. 19, pro volební okrsek č. 1 –
Uhlířská Lhota zůstává sídlo v budově Obecního úřadu Uhlířská Lhota č.p. 69,
- byl vyčištěn kanalizační odtok z rybníka na parcele č. 83 a následná vodoteč podél
silnice na Hlavečník parcela č. 900/1 a 900/2 v k. ú. Uhlířská Lhota,
- na pozemek parcela č. 50/2 v k. ú. Rasochy byla vysazena po domluvě smuteční vrba.
Zastupitelka Pavlína Lehká informovala o průběhu zajištění akce vítání občánků v sobotu
29.8.2020 v hostinci U Luterů v Rasochách č.p. 19. od 10:30 hodin. V rámci diskuse se ZO
shodlo, aby každému uvítanému dítěti, místo věcného daru, byla poskytnuta peněžní částka
ve výši 1000,- Kč.
9. Závěr.
Starostka zasedání ukončila ve 21:05 hodin.
Úplné znění tohoto zápisu je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Uhlířské
Lhotě, Uhlířská Lhota č. p. 69.
Vyvěšeno dne: 5.8.2020
Sejmuto dne:

