Výpis ze zápisu
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 1.4.2021 od 18:00 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Martin Jasiowka, Ing. Pavlína Lehká, Pavlína Lehká,
Petra Marková
Omluveni: Ing. Michael Novotný, Jan Jetýlek
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Žádost o koupi pozemku.
6) Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné
přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043278/2020.
7) Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné
přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043279/2020.
8) Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí č. 1200300144.
9) Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí č. 03082011.
10) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
11) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
12) Diskuse.
13) Závěr.
1. Zahájení.
Jednání v 18:00 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 Pavlínu Lehkou a Martina Jasiowku, zapisovatelku Petru
Markovou.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
v bodě 11) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
a) Žádost o projednání nabídky na odkup pozemku.
b) Žádost Českého svazu včelařů, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu obce.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 303/2021 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala 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,
- podepsala 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,
- podepsala 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),
- byl zveřejněn záměr na prodej obecního pozemku parcela č. 1095 v k. ú. Uhlířská Lhota.
- podepsala 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,
- podepsala 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
- podepsala dodatek č. 2 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,
- jednala o podmínkách odkupu části obecního pozemku parcela č. 156/5 v k. ú. Rasochy.
ZO bere na vědomí.
5. Žádost o koupi pozemku.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je
prodej obecního pozemku parcely č. 1095 v k. ú. Uhlířská Lhota o výměře 42 m2 za celkovou
cenu 4200,- Kč a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Usnesení č. 304/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

6. Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné přípravy
projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043278/2020.
Starostka ZO informovala o přiznání dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné
přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043278/2020 na akci vodovodní síť Uhlířská Lhota – projektová dokumentace stavby, ve výši 238 975,- Kč. Zároveň byla obci
Uhlířská Lhota přiznaná dotace ze SFŽP v rámci výzvy č.: NPŽP 3/2020. Proběhla diskuse.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje přiznání dotace ze Středočeského kraje z Fondu
podpory včasné přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043278/2020 na akci
vodovodní síť - Uhlířská Lhota – projektová dokumentace stavby ve výši 238 975,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 5

Zdrželi se 0

Usnesení č. 305/2021 nebylo schváleno.
7. Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné přípravy
projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043279/2020.
Starostka ZO informovala o přiznání dotace ze Středočeského kraje z Fondu podpory včasné
přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043278/2020 na akci kanalizační sítˇUhlířská Lhota - projektová dokumentace stavby, ve výši 275 275,- Kč. Zároveň byla obci
Uhlířská Lhota přiznaná dotace ze SFŽP v rámci výzvy č.: NPŽP 3/2020. Proběhla diskuse.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje přiznání dotace ze Středočeského kraje z Fondu
podpory včasné přípravy projektu EU 2021+ a NIP ev. číslo FVP/VOH/043279/2020 na akci
kanalizační sítˇ- Uhlířská Lhota - projektová dokumentace stavby, ve výši 275 275,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 5

Zdrželi se 0

Usnesení č. 306/2021 nebylo schváleno.
8. Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí č. 1200300144.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR, v rámci výzvy č. NPŽP 3/2020, na akci „Projektová příprava - výstavba
kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“ ve
výši 2 101 770,- Kč, schvaluje uzavření smlouvy č. 1200300144 a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Usnesení č. 307/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

9. Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí č. 03082011.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR, v rámci výzvy č. 2/2018, na akci „Průzkumný vrt UL-1, Uhlířská Lhota“ ve výši
925 919,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 308/2021 bylo schváleno.
10. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z. s., se sídlem
Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu obce, dotaci ve výši 1000,- Kč a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 309/2021 bylo schváleno.
11. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Žádost o projednání nabídky na odkup pozemku.
ZO pojednalo žádost na odkup části obecního pozemku parcela č. 20, v k. ú. Rasochy, o výměře
cca 93 m2 a shodlo se, že je třeba dořešit stávající i budoucí inženýrské sítě. V této věci ZO
pověřuje jednáním starostku Markétu Pospíšilovou.
b) Žádost Českého svazu včelařů, z.s. o individuální dotaci z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota vyhovuje žádosti Českého svazu včelařů, z. s., základní
organizace Týnec nad Labem, se sídlem Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem, IČ:
48665843, v plné výši a schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši
2000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 310/2021 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace Českému svazu včelařů, z. s., základní organizace Týnec nad Labem, se
sídlem Masarykovo nám. 1, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 48665843, v předloženém znění a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Usnesení č. 311/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

12. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že:
-

-

podepsala kupní smlouvu o prodeji dřeva samovýrobou č. 1/2021,
podepsala kupní smlouvu o prodeji dřeva samovýrobou č. 2/2021,
v sobotu 27.3.2021 proběhla akce „Ukliďme Česko“. Celkem bylo sebráno 110 kg
komunálního odpadu, který byl odvezen na skládku Zdechovice,
firma Rekol Kanalsanierung, s.r.o. Kolín předložila nabídku na odvoz odpadních vod,
Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj zaslala nařízení Státní veterinární
správy, ve kterých nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – ptačí chřipka, s vymezením
pásem dozoru, nařízení jsou zveřejněna na úřední desce,
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal rozhodnutí, souhlas
vodoprávního úřadu ke stavbě „Rasochy, obnova NN, IE 12 – 6009963“,
akce „Noc kostelů“ proběhne v pátek 28.5.2021,
se zástupcem MAS Zálabí konzultovala strategii na nové programové období od r. 2021
– 2027.

13. Závěr
Starostka zasedání ukončila

v 19:45 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 9.4.2021
Sejmuto dne:

