Výpis ze zápisu
z 43. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 13.4.2022 od 17:40 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Martin Jasiowka,
Jan Jetýlek, Ing. Pavlína Jetýlková, Pavlína Lehká
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Vyhodnocení výzvy na zhotovitele akce: „Uhlířská Lhota-veřejné osvětlení
místní části obce - Rasochy, zemní část“.
6) Schválení Závěrečného účtu obce Uhlířská Lhota za rok 2021.
7) Stanovení počtu zastupitelů obce Uhlířská Lhota pro příští volební období.
8) Došlé nabídky na prodej zahradního traktůrku John Deere.
9) Došlé nabídky na prodej bubnové sekačky VARI Honda.
10) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce.
11) Zřízení čísla účtu pro finanční příspěvek zájemců na posílení technické
infrastruktury.
12) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o provedené kontrole SFŽP – Průzkumný vrt UL-1.
b) Informace o vydání společného povolení ke stavbě „Odbahnění a
rekonstrukce MVN na p. č. 52, k. ú. Rasochy“.
13) Diskuse.
14) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 17:40 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 Petru Markovou a Ing. Pavlínu Jetýlkovou, 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:

c) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce fyzické osobě.
Zastupitel Jan Jetýlek navrhl doplnit návrh programu:
v bodě 12) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
d) Zpevnění stezky pro pěší p. č. 84/6, 84/8 a 981/7 v k. ú. Uhlířská Lhota.
ZO návrh programu včetně jeho doplnění projednalo. Starostka dala hlasovat o návrhu
usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 445/2022 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1 (Markéta Pospíšilová)

Usnesení č. 446/2022 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 14.2.2012
s Mysliveckým sdružením Uhlířská Lhota (nyní Myslivecký spolek), se sídlem Uhlířská
Lhota, 281 26 Týnec nad Labem, jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových
prostor, tj. vážního domku s hospodářským skladištěm a objektem bez č. p. v místní
části Rasochy k datu 31.3.2022,
- podepsala smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6028043/VB/2,
Uhlířská Lhota, Rasochy, p. č. 269/4 s ČEZ Distribucí, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 247729035, jejímž předmětem je právo oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčeném pozemku
parcela č. 334/3 v k. ú. Rasochy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a
povinnost povinné výkon těchto práv strpět (dále jen věcné břemeno) za jednorázovou
náhradu ve výši 6000,- Kč,
- podepsala směnnou smlouvu s panem L.F., jejímž předmětem je směna pozemků dle
GP č. 216-185/2021 v k. ú. Uhlířská Lhota,
- podepsala Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny VN uzavřené na základě žádosti o
připojení č. 412808823 s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
– Podmokly, IČO: 24729035, jehož předmětem je prodloužení lhůty ke splnění
povinnosti připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
VN v termínu do 30.10.2022,
- podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 1/2022 s Linkou
bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO: 61383198, jejímž předmětem
je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce, dotaci ve výši 1000,- Kč, na provoz dětské
krizové linky,

-

podepsala veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 2/2022 s Českým
svazem včelařů, z. s., základní organizace Týnec nad Labem, se sídlem Masarykovo nám.
1, IČ: 48665843, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce dotaci
ve výši 2000,- Kč, na podporu celoroční činnosti spolku,
- poptala firmy o cenovou nabídku na servis stroje STIGA T 701 TITAN 540 D, po
vyhodnocení nabídek zaslala firmě Jetýlek s. r. o. Primátorská 296/38 180 00 Praha 8
Sídlo: Uhlířská Lhota 56, 281 26 Týnec nad Labem, objednávku na základě její cenové
nabídky na servis stroje STIGA T 701 TITAN 540 D za nabídkovou cenu maximálně
52109,- Kč s DPH, s termínem dokončení zakázky do 6-ti týdnů ode dne vystavení
objednávky,
- zatím nebyl uskutečněn nákup závěsného zařízení – cepák a sekačky s pojezdem,
- podepsala smlouvu o zemědělském pachtu č. 9/2022 s pachtýřem A.S., jejímž
předmětem je propachtování obecního pozemku parcela č. 301/8 v k. ú. Uhlířská Lhota
o celkové výměře 605 m2, za cenu 3000,- Kč/ha/rok s platností od 1.4.2022 na dobu
neurčitou,
- byl zveřejněn záměr na prodej traktůrku John Deere X 540,
- byl zveřejněn záměr na prodej bubnové sekačky VARI Honda.
ZO bere na vědomí.
5. Vyhodnocení výzvy na zhotovitele akce: „Uhlířská Lhota-veřejné osvětlení místní části
obce - Rasochy, zemní část“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje nabídku na zhotovitele akce: „Uhlířská Lhotaveřejné osvětlení místní části obce - Rasochy, zemní část“ firmy Equans Services a.s., se
sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, IČ: 26121603.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 447/2022 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Equans Services
a.s., se sídlem Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, IČ: 26121603, jejímž předmětem je zhotovení
stavby „Uhlířská Lhota-veřejné osvětlení místní části obce - Rasochy, zemní část“ a ukládá
starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 448/2022 bylo schváleno.
6. Schválení Závěrečného účtu obce Uhlířská Lhota za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje Závěrečný účet obce Uhlířská Lhota za rok 2021
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to „s výhradami“. ZO přijalo toto
opatření: KV při každé změně internetové adresy profilu zadavatele provede kontrolu
správnosti změny a učiní o tom zápis.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 449/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

7. Stanovení počtu zastupitelů obce Uhlířská Lhota pro příští volební období.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota stanovuje pro volební období 2022-2026 volbu
7členného Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 450/2022 bylo schváleno.
8. Došlé nabídky na prodej zahradního traktůrku John Deere.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít kupní smlouvu s panem M.S., jejímž
předmětem je prodej traktůrku John Deere X 540, za cenu 20220,- Kč a ukládá starostce
Markétě Pospíšilová tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 451/2022 bylo schváleno.
9. Došlé nabídky na prodej bubnové sekačky VARI Honda.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít kupní smlouvu s panem M.S., jejímž
předmětem je prodej bubnové sekačky VARI Honda, za cenu 12202,- Kč a ukládá starostce
Markétě Pospíšilová tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 452/2022 bylo schváleno.
10. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout SH ČMS-SDH Rasochy, se sídlem
Rasochy 26, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 5184576 individuální dotaci z rozpočtu obce ve výši
10000,- Kč na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostce Markétě
Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Usnesení č. 453/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

11. Zřízení čísla účtu pro finanční příspěvek zájemců na posílení technické
infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje zřídit u ČSOB, a. s., běžný účet, který bude
sloužit pouze pro finanční příspěvky od zájemců na posílení technické infrastruktury
(kanalizace, vodovod) a ukládá starostce Markétě Pospíšilové podepsat u ČSOB, a. s.,
smlouvu o zřízení běžného účtu. ZO pověřuje dispozičním právem pro finanční operace
starostku, místostarostku a účetní.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 454/2022 bylo schváleno.
12. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Informace o provedené kontrole SFŽP – Průzkumný vrt UL-1.
Starostka ZO seznámila se zprávou z dohlídky o výsledku dohlídky u projektu podporovaného
z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národních programů –
průzkumného vrtu UL-1, ze dne 30.3.2022, kterou provedla paní H.K. ze SFŽP ČR.
Nebyly shledány žádné chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí.
b) Informace o vydání společného povolení ke stavbě „Odbahnění a rekonstrukce MVN
na p. č. 52, k. ú. Rasochy“.
Starostka ZO seznámila s rozhodnutím Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a
zemědělství, o vydání společného povolení ke stavbě „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p.
č. 52, k. ú. Rasochy“. ZO bere na vědomí.
c) Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce fyzické osobě.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout panu M.K., individuální dotaci
z rozpočtu obce ve výši 1500,- Kč na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá
starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 455/2022 bylo schváleno
d) Zpevnění stezky pro pěší p. č. 84/6, 84/8 a 981/7 v k. ú. Uhlířská Lhota.
ZO opětovně projednalo zpevnění stezky pro pěší p. č. 84/6, 84/8 a 981/7 v k. ú. Uhlířská Lhota.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje zpevnění stezky pro pěší p. č. 84/6, 84/8 a
981/7 v k. ú. Uhlířská Lhota.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Jan Jetýlek, Ing. Michael Novotný, Ing. Pavlína Jetýlková,
Pavlína Lehká)
Proti 3 (Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Martin Jasiowka)
Zdrželi se 0
Usnesení 456/2022 bylo schváleno.
Před diskusí odešla zastupitelka Ing. Pavlína Jetýlková v 19:03 hod.
13. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že:
-

Firma Tewiko systems provedla dne 8.4.2022 kontrolu dětského hřiště v Uhlířské
Lhota a v Rasochách,
volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční v termínu 23. a 24.9.2022,
jsou plánovány tyto akce: * čarodějnice v Rasochách dne 30.4.2022
* pálení ohně v Uhlířské Lhotě dne 7.5.2022
* vítání nových občánků dne 14.5.2022
* dětský den dne 4.6.2022
* „Noc kostelů“ dne 10.6.2022

Místostarostka informovala, že akce Ukliďme Česko – ukliďme Uhlířskou Lhotu a Rasochy
v sobotu 2.4.2022 od 14:00 hodin neproběhla z důvodu nepříznivého počasí. Náhradní termín
je stanoven na sobotu 23.4.2022 od 14:00 hodin.
14. Závěr.
Starostka zasedání ukončila ve 20:35 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 25.4.2022

Sejmuto dne:

