Výpis ze zápisu
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 8.3.2021 od 17:10 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Martin Jasiowka, Ing. Pavlína Lehká, Ing. Michael Novotný,
Pavlína Lehká, Jan Jetýlek, Petra Marková (příchod 17:20 hod.)
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Žádost o vyjádření na akci: Uhlířská Lhota, Rasochy, č. parc. 269/4.
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby IV-12-6028043/1.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022212/VB01
Uhlířská Lhota, kNN pro parc. č. 515/1,9.
8) Žádost o vyjádření ke stavební úpravě a přístavbě rodinného domu.
9) Schválení smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO.
10) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Seidl Sluhy.
11) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Fiala projekty.
12) Rozpočtové opatření č. 2/2021.
13) Žádost o koupi pozemku.
14) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
15) Diskuse.
16) Závěr.
1. Zahájení.
Jednání v 17:10 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 Jana Jetýlka, zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
v bodě 14) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:

a) Žádost o projednání nabídky na odkup pozemku.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 295/2021 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
-

-

-

-

-

-

-

-

podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
podepsala 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,
- podepsala veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace se ZŠ a MŠ
Krakovany, se sídlem Krakovany č. p. 113, IČ: 75034174, jejímž předmětem je
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Uhlířská Lhota na odměny pro děti na
Dětský den a Mikulášskou nadílku, výtvarné potřeby a knihy do školní družiny ve výši
5000,- Kč na rok 2021,
- podepsala veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální dotace s Mysliveckým
spolkem Uhlířská Lhota, se sídlem Uhlířská Lhota ev. č. 8, 281 26 Týnec nad Labem, IČ:
75034174, jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Uhlířská
Lhota na balistická opatření k provozu WC a vybudování odpadní jímky ve výši 10000,Kč na rok 2021,
- zatím nepodepsala 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,
ZO bere na vědomí.
5. Žádost o vyjádření na akci: Uhlířská Lhota, Rasochy, č. parc. 269/4.
ZO se seznámilo s žádostí o vyjádření na akci: Uhlířská Lhota, Rasochy, č. parc. 269/4, k. ú.
Rasochy. ZO k navrhované stavbě za uvedených podmínek nemá námitek a souhlasí jako
vlastník pozemku parcely č. 334/3 v k. ú. Rasochy, s vydáním územního souhlasu pro tuto
stavbu.
V 17:20 hod. se dostavila na zasedání Petra Marková, místostarostka.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
IV-12-6028043/1.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028043/1 Uhlířská Lhota, Rasochy,
č. parc. 269/4, k. ú. Rasochy, s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, jejímž předmětem bude zřízení věcného
břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona na dotčeném pozemku parcela č. 334/3
v k. ú. Rasochy, který je ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota, a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 296/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022212/VB01 Uhlířská
Lhota, kNN pro parc. č. 515/1,9.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-6022212/VB01 Uhlířská Lhota, kNN pro parc. č. 515/1,9, k. ú. Uhlířská
Lhota, s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČ: 24729035, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na dotčených
pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 297/2021 bylo schváleno.
8. Žádost o vyjádření ke stavební úpravě a přístavbě rodinného domu.
ZO se seznámilo s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavební úpravě a přístavbě
rodinného domu na parc. č. st. 16/1 v k. ú. Rasochy. ZO nemá námitek k výše uvedenému
záměru a souhlasí s ním.
9. Schválení smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na poskytování
servisních služeb na zařízení VISO pro obec Uhlířská Lhota č. SD 221 509 se společností
MOPOS Communications, a.s., se sídlem Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice IČ: 26222396,
jejímž předmětem je poskytování servisních služeb na zařízení VISO a ukládá starostce
Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 298/2021 bylo schváleno.
10. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Seidl Sluhy.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou
Tomáš Seidl, se sídlem 250 63 Sluhy 27, IČ: 75351986, jehož předmětem jsou vícepráce dle
změnového listu ZL č. 002 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) a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento
dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 299/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Fiala projekty.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s firmou FIALA
PROJEKTY, s.r.o., se sídlem Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 28997450, jehož
předmětem je změna termínu plnění Části 2 smlouvy při zpracování projektové
dokumentace pro výstavbu kanalizace, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 300/2021 bylo schváleno.
12. Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 301/2021 bylo schváleno.
13. Žádost o koupi pozemku.
ZO projednalo žádost o odkup části obecního pozemku parcela č. 156/5 v k. ú. Rasochy. ZO se
shodlo, že je třeba dořešit stávající i budoucí inženýrské sítě a pověřuje starostku jednáním
v této věci.
14. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Žádost o projednání nabídky na odkup pozemku.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na prodej obecního pozemku
parcela č. 1095 v k. ú. Uhlířská Lhota o výměře 42 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 302/2021 bylo schváleno.
15. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že:
-

-

v sobotu 13.3.2021 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu firmou
SOP a.s. Přelouč,
obec obdržela ze Státního fondu životního prostředí Praha rozhodnutí č. 1200300144 o
poskytnutí finančních prostředků na „Projektová příprava - Výstavba kanalizace, včetně
ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a DJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy,
sčítání lidu, domů a bytů proběhne prostřednictvím elektronického formuláře a začíná
o půlnoci z 26. na 27. 3.2021 – informace ve vývěsní skříňce,

-

-

-

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, zaslal rozhodnutí o
povolení k odběru podzemních vod pro parcelu č. 442 v k. ú. Uhlířská Lhota,
obec obdržela z rozpočtu Středočeského kraje, Fondu obnovy venkova, na účet ČNB
dotaci ve výši 371000,- Kč na výměnu oken OÚ Uhlířská Lhota,
se obec Uhlířská Lhota stejně jako v předchozích letech připojí k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“,
Pavel Lipanský – Geologické práce Watersystem, se sídlem Ke Klimentce 8, 150 00 Praha
5, zaslal závěrečnou zprávu o hydrogeologickém průzkumném vrtu UL-1 na parcele č.
903/7 pro zásobování obce Uhlířská Lhota – Rasochy.
Závěr: - z hlediska množství lze vrt využít se značnou rezervou,
- z hlediska kvality lze vrt využít jako zdroj surové vody, s nutností snižování
koncentrace fluoridů a amonných iontů a s hygienickým zabezpečením,
zaslala objednávku firmě Anylopex plus s.r.o. na vícepráce k projektové dokumentaci
na rekonstrukci rybníka v Rasochách, parcela č. 52 v k. ú. Rasochy. Firma zajistí
projednání podkladů a předá stavební povolení pro akci nejpozději do konce května
2021,
jednala o další možnosti umístění odpadních vod na ČOV (Chvaletice) a jednala
s možnými dopravci tohoto odpadu,
od 7.3.2021 začalo omezení veřejné dopravy, jízdní řády jsou upraveny pro prázdninový
provoz, je třeba sledovat www.idos.cz a www.pid.cz,
dne 5.3.2021 byla provedena kontrola lesních pozemků za přítomnosti, lesního
hospodáře pro naši obec. Byly projednány další postupy práce v obecních lesích.

Místostarostka Petra Marková informovala, že projektová dokumentace na veřejné osvětlení
v místní části obce Rasochy bude předána firmou TRI-IN Praha k posouzení dotčeným
orgánům k vyjádření. Upozornila na akci: „Ukliďme Česko“, která se uskuteční dne 27.3.2021.
16. Závěr.
Starostka zasedání ukončila

Vyvěšeno dne: 16.3.2021
Sejmuto dne:

ve 20:20 hodin.

