Výpis ze zápisu
ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 29.8.2022 od 18:05 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Jan Jetýlek, Ing. Pavlína Jetýlková,
Ing. Michael Novotný, 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) Smlouva o dílo č. 18/2022 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti –
na vodovodní a kanalizační přípojky pro obec Uhlířská Lhota a místní část
Rasochy – neveřejná část.
6) Výzva na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníku MVN p.
č. 52, k. ú. Rasochy – Návesní, obec Uhlířská Lhota“.
7) Výzva na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníku MVN p.
č. 156/1, k. ú. Rasochy – Hliňák, obec Uhlířská Lhota“.
8) Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
9) Rozpočtové opatření č. 4/2022.
10) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
11) Diskuse.
12) Závěr.
1. Zahájení.
Jednání v 18:05 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 Jana Jetýlka a Petru Markovou, zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
v bodě 10) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
a) Schválení podání žádosti o dotaci – 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a
úpravny pitné vody.
b) Schválení podání žádosti o dotaci – 21. výzva – Vodohospodářské projekty.

c) Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a rekonstrukce MVN
na p. č. 52, k. ú. Rasochy (Návesní)“.
d) Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a rekonstrukce MVN
na p. č. 156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“.
e) Nabídka nemovitostí v k. ú. Rasochy.
f) Záměr na prodej zdvojených oken.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 483/2022 bylo schváleno.
4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
- podepsala smlouvu s firmou ATELIER Atis Pardubice, spol. s r. o., Masarykovo
náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 46506187, jejímž
předmětem je výkon nebo zajištění poskytovatele TDI a koordinátora BOZP na stavbě
akce: „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50
m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“,
- zatím nepodepsala smlouvu o pronájmu nebytových prostor s JUDO ZŠ Týnec nad
Labem, IČO 01222210, zast. M.D., jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor
v budově Obecního úřadu v Uhlířské Lhotě č. p. 69, jedné místnosti o celkové ploše 64
m2, v 1. patře za účelem sportovního využití, na dobu určitou od 1.9.2022 do 30.6.2023
za měsíční nájemné ve výši 100,- Kč,
- podepsala příkazní smlouvu s firmou Timika, s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, 190
00 Praha 9, IČ: 08429855, jejímž předmětem jsou práce související s žádostí o dotaci a
s administrací výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a
odbahnění rybníku MVN p.č.52, k. ú. Rasochy - Návesní, obec Uhlířská Lhota “,
- podepsala příkazní smlouvu s firmou Timika, s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, 190
00 Praha 9, IČ: 08429855, jejímž předmětem jsou práce související s žádostí o dotaci a
s administrací výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a
odbahnění rybníku MVN p.č. 156/1, k.ú. Rasochy - Hliňák, obec Uhlířská Lhota “.
ZO bere na vědomí.
5. Smlouva o dílo č. 18/2022 o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti – na
vodovodní a kanalizační přípojky pro obec Uhlířská Lhota a místní část Rasochy –
neveřejná část.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít smlouvu o dílo č. 18/2022 o dodávce
projektových prací a inženýrské činnosti – na vodovodní a kanalizační přípojky pro obec
Uhlířská Lhota a místní část Rasochy – neveřejná část firmy Fiala Projekty, s. r. o., se sídlem
Lečkova 1521/15, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28997450, jejímž předmětem je vypracování
jednostupňové projektové dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek pro vydání
územního rozhodnutí pro jednotlivé objekty v obci Uhlířská Lhota a místní části Rasochy a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.

Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 484/2022 bylo schváleno.
6. Výzva na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníku MVN p. č.
52, k. ú. Rasochy – Návesní, obec Uhlířská Lhota“.
ZASTUPITELSTVO OBCE UHLÍŘSKÁ LHOTA
po projednání
(1)

schvaluje

(a)

zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p. č. 52, k. ú. Rasochy
(Návesní)“.
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

vzor krycího listu nabídky
projektová dokumentace vč. vyjádření a stanovisek,
položkový rozpočet s výkazem výměr,
závazný vzor smlouvy o dílo,
vzor čestného prohlášení k prokázání základních způsobilostí
vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace
vzor čestného prohlášení o poddodavatelích.

(b)

pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Odbahnění a rekonstrukce MVN na
p. č. 52, k. ú. Rasochy (Návesní)“ takto:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její celková výše včetně bez daně z přidané hodnoty, uvedená v nabídce v
návrhu smlouvy.
Komise seřadí nabídky podle celkové výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty,
uvedené v nabídce v návrhu smlouvy: Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Po hodnocení nabídek bude u vybraného dodavatele provedeno posouzení splnění
podmínek jeho účasti v zadávacím řízení.

(c)

ustavení komise ve shora uvedené veřejné zakázce, přičemž stanoví jmenný seznam
členů a náhradníků komise takto:
ČLENOVÉ:
1. Ing. Pavlína Jetýlková
2. Petra Marková
3. Ing. Michael Novotný
4. Mgr. Kateřina Bubeníková

NÁHRADNÍCI:
1. Markéta Pospíšilová
2. Jan Jetýlek
Tato komise je pověřena k provedení následujících úkonů: k hodnocení nabídek a k
posouzení splnění podmínek účasti vybraného účastníka zadávacího řízení.

(2)

pověřuje

paní Markétu Pospíšilovou, starostku obce:
(a) k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p.
č. 52, k. ú. Rasochy (Návesní)“ prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností, tj. společnosti Timika, s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9, IČ:
08429855, zastoupena společností Fortender s.r.o., se sídlem Boseň č. p. 141, 295 01
Boseň, IČ: 17219779;
(b)

ke jmenování členů a náhradníků komise ve veřejné zakázce „Odbahnění a rekonstrukce
MVN na p. č. 52, k. ú. Rasochy (Návesní)“ ve shora uvedeném složení.

Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 485/2022 bylo schváleno.
7. Výzva na zhotovitele stavby na akci: „Rekonstrukce a odbahnění rybníku MVN p. č.
156/1, k. ú. Rasochy – Hliňák, obec Uhlířská Lhota“.
ZASTUPITELSTVO OBCE UHLÍŘSKÁ LHOTA
po projednání
(1) s c h v a l u j e
(a) zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p. č. 156/1, k. ú. Rasochy
(Hliňák)“.
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

vzor krycího listu nabídky
projektová dokumentace vč. vyjádření a stanovisek,
položkový rozpočet s výkazem výměr,
závazný vzor smlouvy o dílo,
vzor čestného prohlášení k prokázání základních způsobilostí,
vzor čestného prohlášení k prokázání technické kvalifikace,
vzor čestného prohlášení o poddodavatelích.

(b) pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p.
č. 156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“ takto:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její celková výše včetně bez daně z přidané hodnoty, uvedená v nabídce v
návrhu smlouvy.
Komise seřadí nabídky podle celkové výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty,
uvedené v nabídce v návrhu smlouvy: Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Po hodnocení nabídek bude u vybraného dodavatele provedeno posouzení splnění
podmínek jeho účasti v zadávacím řízení.
(c)

ustavení komise ve shora uvedené veřejné zakázce, přičemž stanoví jmenný seznam
členů a náhradníků komise takto:
ČLENOVÉ:
1. Ing. Pavlína Jetýlková
2. Petra Marková
3. Ing. Michael Novotný
4. Mgr. Kateřina Bubeníková
NÁHRADNÍCI:
1. Markéta Pospíšilová
2. Jan Jetýlek
Tato komise je pověřena k provedení následujících úkonů: k hodnocení nabídek a k
posouzení splnění podmínek účasti vybraného účastníka zadávacího řízení.

(2)p o v ě ř u j e
paní Markétu Pospíšilovou, starostku obce:
(a) k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p. č.
156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských
činností, tj. společnosti Timika, s.r.o., se sídlem Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9, IČ:
08429855, zastoupena společností Fortender s.r.o., se sídlem Boseň č. p. 141, 295 01 Boseň,
IČ: 17219779;
(b) ke jmenování členů a náhradníků komise ve veřejné zakázce „Odbahnění a rekonstrukce
MVN na p. č. 156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“ ve shora uvedeném složení.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 486/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

8. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Uhlířská Lhota.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout SH ČMS-SDH Uhlířská Lhota, se
sídlem Uhlířská Lhota 98, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 05498058 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 5

Proti 0

Zdrželi se 1 (Ing. Michael Novotný)

Usnesení č. 487/2022 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje poskytnout Mysliveckému spolku Uhlířská
Lhota, se sídlem Uhlířská Lhota ev. č. 8, 281 26 Týnec nad Labem, IČ: 75034174, individuální
dotaci z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy a
ukládá starostce Markétě Pospíšilové tuto smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 1 (Ing. Michael Novotný)
Usnesení č. 488/2022 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2022.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 489/2022 bylo schváleno.
10. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Schválení podání žádosti o dotaci – 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny
pitné vody.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje podání žádosti obce o dotaci na výstavbu
vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče a VDJ 2x50 m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy Ministerstvu
životního prostředí do programu „Operační program Životního prostředí 2021-2027“, Výzva
č. 26.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 490/2022 bylo schváleno.
b) Schválení podání žádosti o dotaci – 21. výzva – Vodohospodářské projekty
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje podání žádosti obce o dotaci na výstavbu
kanalizace včetně ČOV 500EO pro Uhlířskou Lhotu Ministerstvu životního prostředí do
programu „Operační program Životního prostředí 2021-2027“, Výzva č. 21.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Usnesení č. 491/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c) Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p. č.
52, k. ú. Rasochy (Návesní)“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a
rekonstrukce MVN na p. č. 52, k. ú. Rasochy (Návesní)“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 492/2022 bylo schváleno.
d) Schválení podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a rekonstrukce MVN na p. č.
156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: „Odbahnění a
rekonstrukce MVN na p. č. 156/1, k. ú. Rasochy (Hliňák)“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 493/2022 bylo schváleno.
e) Nabídka nemovitostí v k. ú. Rasochy.
ZO projednalo nabídku na odkoupení nemovitostí v k. ú. Rasochy a to p. č. 359 o výměře 148
m2, p. č. 360 o výměře 116 m2 a p. č. st. 94 o výměře 70 m2. ZO se shodlo, že nabídku
nevyužije.
f) Záměr na prodej zdvojených oken.
ZO projednalo a shodlo se vyhlásit záměr na prodej 5 ks zdvojených oken (rozměr 1 ks 118 x
208 x 8 (cm) za těchto podmínek:
- nejnižší podaná nabídka 1000,- Kč/1 ks,
- prodej bude uskutečněn za nejvyšší podanou nabídku,
- zájemci doručí svoji žádost v zalepené obálce nadepsané: „Zdvojené okno“.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje vyhlásit záměr na prodej 5 ks zdvojených oken.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 494/2022 bylo schváleno.
11. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že:
- se cyklozávod Rasochy CUP 2022 dne 20.8.2022 vydařil, velké poděkování
pořadatelům,
- se dne 26.8.2022 konal dobročinný koncert v Rasochách. Výtěžek ve výši 13550,- Kč
byl věnován Fondu ohrožených dětí Praha „Klokánek“. Firmě BM ART AGENCY
děkujeme za zajištění a všem dárcům za finanční příspěvek,

-

se dne 3.9.2022 uskuteční akce: „Poprázdninové grilování“ u rybníku Kouťák
v Uhlířské Lhotě,
dne 10.9.2022 proběhne svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu,
dne 10.9.2022 pořádají hasiči z Rasoch závody v požárním útoku,
se ve dnech 23. a 24.9.2022 konají volby do Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota.

12. Závěr.
Starostka zasedání ukončila v 19:35 hodin.

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

Vyvěšeno dne: 7.9.2022

