Výpis ze zápisu
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 4.2.2021 od 17:00 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Ing. Pavlína Lehká, Ing. Michael Novotný
(omluven od 18:10 do 18:30 hod.) Pavlína Lehká, Jan Jetýlek, Martin Jasiowka
Hosté:

6 občanů

Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Schválení inventarizace majetku a pohledávek obce Uhlířská Lhota za r. 2020.
6) Schválení účetní závěrky obce Uhlířská Lhota za r. 2020.
7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje.
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
9) Smlouvy o právu k provedení stavby – veřejné osvětlení Rasochy.
10) Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
11) Rozpočtové opatření č. 1/2021.
12) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Zájem o koupi pozemku.
b) Informace – žádost o dotaci z SFŽP.
c) Informace – kanalizace a vodovod.
d) Informace – hasičská zbrojnice Rasochy.
e) Informace – změna č. 1 územního plánu.
f) Informace – novela zákona o vodách.
13) Diskuse.
14) Závěr
1. Zahájení.
Jednání v 17:00 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:
v bodě 12) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
g) Smlouva o umístění odpadních vod.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 278/2021 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
-

podepsala smlouvu o pronájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem
části nebytových prostor v přízemí budovy bývalé školy v Rasochách č. p. 26, o celkové
ploše 45 m2, za účelem společenského a sportovního vyžití, na dobu určitou od
18.12.2020 do 31.12.2021 za měsíční nájemné ve výši 1,- Kč,
- podepsala dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 1802/2009 včetně přílohy č. 1 a č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 1802/2009 firmy SmP-Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé
Předměstí, 530 12 Pardubice, na rok 2021,
- podepsala dodatek č. 1/2021 a přílohu č. 1/2021 včetně ceníku recyklačních poplatků
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
zajištění svozu vytříděného odpadu (plast, papír, sklo, jedlé oleje a tuky) s platností od
1.1.2021,
- podepsala účastnickou smlouvu s operátorem T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, jejímž předmětem jsou podmínky pro
přenos a provozování telefonních čísel 724179530 a 725021061,
- podepsala dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Tomáš Seidl, se sídlem 250 63 Sluhy
27, IČ: 75351986, jehož předmětem je odstranění azbestové střešní krytiny dle
změnového listu ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet) při stavebních
úpravách veřejného objektu občanské vybavenosti - hasičské zbrojnice (budova č. p. 80,
která je součástí pozemku parc. č. st. 82, k. ú. Rasochy),
- zaslala objednávku na vypracování žádosti o dotaci na stavbu „Výstavba kanalizace,
včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“ za cenu
35000,- Kč bez DPH a na vypracování žádosti o dotaci na projektovou přípravu výše
zmíněné akce za cenu 10000,- Kč bez DPH firmě Fiala projekty s.r.o., se sídlem Lečkova
1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 28997450.
ZO bere na vědomí.
Před projednáváním dalších bodů starostka seznámila přítomné hosty s § 6 - Průběh jednání
zastupitelstva obce Jednacího řádu Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota.

5. Schválení inventarizace majetku a pohledávek obce Uhlířská Lhota za r. 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje „Inventarizaci majetku a pohledávek obce
Uhlířská Lhota za rok 2020“.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 279/2021 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky obce Uhlířská Lhota za r. 2020.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje účetní závěrku obce Uhlířská Lhota za rok 2020
dle předloženého protokolu o schválení účetní závěrky obce Uhlířská Lhota za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 280/2021 bylo schváleno.
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace podle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova,
oblast podpory Občanská vybavenost, č. S-0357/ŘDP/2021, jejímž předmětem je poskytnutí
investiční dotace na akci: „Výměna oken OÚ Uhlířská Lhota“ v maximální výši 371000,- Kč a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 281/2021 bylo schváleno.
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo firmy
Pavel Lipanský – Geologické práce WATERSYSTEM, se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha
5, IČ: 13828932, jehož předmětem je změna způsobu provedení hydrodynamických zkoušek
dle položkového rozpočtu prací v bodech Hydrodynamické zkoušky a Vzorkovací a
laboratorní práce a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 282/2021 bylo schváleno.
9. Smlouvy o právu k provedení stavby – veřejné osvětlení Rasochy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 001/2020 Rasochy – veřejné osvětlení, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc.
č. 12, v k. ú. Rasochy trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu s kabelem

společnosti ČEZ dle situace projektové dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 283/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 002/2020 Rasochy – veřejné osvětlení, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc.
č. 137/3 a parc. č. 364 v k. ú. Rasochy trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení
v souběhu s kabelem společnosti ČEZ dle situace projektové dokumentace, která je nedílnou
součástí smlouvy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 284/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 003/2020 Rasochy – veřejné osvětlení s Římskokatolickou farností Žiželice, Palackého
3, 281 29 Žiželice, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc. č. 140/1 v k. ú. Rasochy
trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu s kabelem společnosti ČEZ a 3x
světelné místo veřejného osvětlení do výšky 6 m dle situace projektové dokumentace, která
je nedílnou součástí smlouvy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu
podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 285/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 005a/2020 Rasochy – veřejné osvětlení, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc.
č. 130/7 v k. ú. Rasochy trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu
s kabelem společnosti ČEZ dle situace projektové dokumentace, která je nedílnou součástí
smlouvy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 286/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 005b/2020 Rasochy – veřejné osvětlení, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc.
č. 130/7, v k. ú. Rasochy trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu

s kabelem společnosti ČEZ dle situace projektové dokumentace, která je nedílnou součástí
smlouvy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 287/2021 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o právu k provedení stavby
číslo 006/2020 Rasochy – veřejné osvětlení, jejímž předmětem je umístit na pozemek parc.
č. st. 51, v k. ú. Rasochy trasu zemního vedení kabelu veřejného osvětlení v souběhu
s kabelem společnosti ČEZ a 1x světelné místo do výšky 6 m dle situace projektové
dokumentace, která je nedílnou součástí smlouvy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové
tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 288/2021 bylo schváleno.
10. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota vyhovuje žádosti ZŠ a MŠ Krakovany, se sídlem
Krakovany č. p. 113, IČ: 75034174, v plné výši a schvaluje poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce ve výši 5000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1 (Pavlína Lehká)

Usnesení č. 289/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace ZŠ a MŠ Krakovany, se sídlem Krakovany č. p. 113, IČ: 75034174,
v předloženém znění a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 290/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota nevyhovuje žádosti Mysliveckého spolku Uhlířská Lhota,
se sídlem Uhlířská Lhota ev. č. 8, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 75034174, v požadované výši
a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 10000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 291/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 1 (Martin Jasiowka)

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace Mysliveckého spolku Uhlířská Lhota, se sídlem Uhlířská Lhota ev. č. 8,
281 26 Týnec nad Labem, IČ: 75034174, v předloženém znění a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 292/2021 bylo schváleno.

11. Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 293/2021 bylo schváleno.
12. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Zájem o koupi pozemku.
ZO projednalo nabídku o odkoupení obecních pozemků parc. č. 1002, 301/8, 301/7, 301/1,
301/4, 299, 298, 297/1, 291, 293 v k. ú. Uhlířská Lhota, za účelem využít tyto pozemky jako
pastviny pro zvěř. Starostka konstatovala, že na některé pozemky je uzavřena pachtovní
smlouva, a to do konce roku 2021. ZO se shodlo, že v současné době uvedené pozemky
nebude prodávat.
b) Informace – žádost o dotaci z SFŽP.
Starostka ZO informovala, že byla dne 21.1.2021, prostřednictvím firmy Fiala projekty s.r.o.,
se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4, podána žádost o dotaci na akci „Projektová
příprava - Výstavba kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a DJ pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy“ na Státní fond životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11. SFŽP obci oznámil, že žádost byla dne 29.1.2021 přijata a bylo jí přiděleno registrační
číslo „1200300144“. Žádost byla shledána formálně správnou a akceptována. ZO bere na
vědomí.
c) Informace – kanalizace a vodovod.
Starostka ZO informovala, že projektová dokumentace pro vodovod a kanalizaci je zadaná jako
jeden celek, a je před dokončením. K mírnému zdržení došlo při výběru zhotovitele zkušebního
vrtu, smlouva o dílo byla podepsána v srpnu 2020, předání pracoviště proběhlo v listopadu
2020, práce a čerpací zkoušky se dokončí v únoru 2021. Zdržení nabralo i jednání s VaK
Pardubice, kde obec spolu s projektantem jedná o možném připojení k veřejné vodovodní síti.
První schůzka se konala v červnu 2020, zatím poslední v únoru 2021.
Starostka udělila slovo hostu, který připomínkoval postup projekčních prací.

d) Informace – hasičská zbrojnice Rasochy.
Starostka informovala ZO, že dnes 4.2.2021 proběhl již 3. kontrolní den (1. byl 7.1.2021, 2.
21.1.2021) na stavební úpravě hasičské zbrojnice Rasochy. Práce pokračují v souladu s
časovým harmonogramem. ZO bere na vědomí.
e) Informace – změna č. 1 územního plánu.
Starostka ZO informovala, že na návrh pořizovatele, tj. Městského úřadu Kolín, odboru
regionálního rozvoje a územního plánování, proběhlo veřejné projednávání o návrhu změny
č. 1 územního plánu obce Uhlířská Lhota dne 13.1.2021 od 15:00 hod. v sále budovy obecního
pohostinství, Rasochy č. p. 19. Zmínila, že prováděcí vyhláška byla zveřejněna v zákonném
termínu, do obsahu ZO schválilo všechny žádosti o změnu (16.4.2020), spolufinancování
žadatelů bylo ve výši 10000,- Kč. Nyní se čeká na stanoviska dotčených orgánů. ZO bere na
vědomí.
Starostka udělila slovo hostu, který se dotazoval, proč změna č. 1 územního plánu obce
Uhlířská Lhota probíhá zkráceným postupem. Starostka odpověděla, že zkrácený postup byl
zvolen po dohodě s pořizovatelem.
f) Informace – novela zákona o vodách.
Starostka ZO informovala, že zákon o vodách č. 254/2001 ze dne 28.6.2001 s účinností od
1.1.2002 byl novelizován zákonem č. 113/2018 Sb., s účinností od 1.1.2019, resp. od 1.1.2021.
Připomněla povinnost odvážet odpadní vody na ČOV od 1.1.2019 a doklady uschovávat pro
případnou kontrolu. ZO bere na vědomí.
g) Smlouva o umístění odpadních vod.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o umístění odpadních vod
s Obcí Kladruby nad Labem, se sídlem Kladruby nad Labem č. p. 110, 533 14 Kladruby nad
Labem, IČ: 00273767, jejímž předmětem je umístění odpadních vod z obce Uhlířská Lhota na
čističku odpadních vod a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 294/2021 bylo schváleno.
13. Diskuse.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
14. Závěr.
Starostka poděkovala přítomným hostům za účast, za připomínky a náměty pro práci do
dalšího období. Zasedání ukončila v 19:15 hodin.
Vyvěšeno dne: 15.2.2021
Sejmuto dne:

