Z á p i s č. 9/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 15. 9. 2020 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Jaromír Stolař,
Miroslav Slanec, Vladimír Kadlec
Omluveni : Ing. Lukáš Gruber

Nepřítomen: 0

Veřejnost: 0

1. Zahájení
Dnešní zasedání OZ Lštění zahájila starostka obce JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu:
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Jaroslava Ciglera a Jaromíra Stolaře, zapisovatele Vladimíra
Kadlece a seznámila s programem zasedání.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Ciglera a Jaromíra Stolaře a
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Odsouhlasení přijetí dotace
5. Zprávy komisí
6. Informace o stavu investičních projektů
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
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Výsledek hlasování: pro ověřovatele Jaromíra Stolaře – pro 3, proti 2 (Slanec Klenovec), zdrželi se 0
pro ověřovatele Jaroslava Ciglera a schválení programu – pro 5, zdržel se 0,
proti 0

3. Kontrola usnesení

K usnesení č. 8 z 3. 3. 2020
Odstranění nakloněného smrku nedaleko mostu.
Vlastník pozemku nekontaktní, bude požádán o spolupráci odbor životního prostředí.
trvá
K usnesení č. 13 ze dne 28. 4. 2020 a č. 11 z 26. 5. 2020
Vypouštění předčištěných vod z domácích ČOV do dešťové kanalizace.
U firmy VHS je objednáno zjištění technického stavu dešťové kanalizace pomocí kamer v místní části Lštění.
Zjištění proběhne 22. 9. 2020.
plní se

K usnesení č. 9. ze dne 23. 6. 2020
Přístřešky ke kontejnerům – nákupní ceny vysoké, bude učiněna poptávka u individuálních výrobců s využitím
svépomoci.

4. Odsouhlasení přijetí dotace
Dr. Hanyková informovala zastupitele, že Středočeský kraj schválil pro obec z programu Fond obnovy
venkova dotaci na úhradu části nákladů vynaložených na opravu ČOV ve Zlenicích v celkové výši 159.467,Kč a požádala o schválení přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu obnovy venkova ve
výši 159.467,- Kč a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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Z jednání OZ se v této chvíli omluvil Miroslav Slanec z důvodu nástupu do zaměstnání. Nadále pokračuje
jednání zastupitelstva v počtu pěti zastupitelů.

5. Zprávy komisí

Předseda komise stavební a investičního rozvoje předal podklady o činnosti starostce k referátu.
 Předkládá se žádost Romana Šklíby o zřízení plynové přípojky. Komise navrhuje po projednání
s žadatelem příspěvek na rozvoj obce ve výši 30.000,- Kč.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost Romana Šklíby o zřízení plynové přípojky a schvaluje přijetí
daru na rozvoj obce ve výši 30.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 Dále se předkládá žádost zástupce JUDr. Rudolfa Kožušníka, projektanta Ing. Valáška, na prodloužení
vodovodní trasy a zřízení vodovodní přípojky k č. p. 6.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost JUDr. Rudolfa Kožušníka o prodloužení vodovodní trasy a
zřízení přípojky za podmínky, že toto bude provedeno na náklady žadatele a před zahájením stavebních
prací bude uzavřena budoucí smlouva s obcí o tom, že nově zbudovaná část vodovodního řadu bude
darována do majetku obce.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 Dále byla předložena žádost manželů Domalípových o provedení zastřešení vstupu u jejich rodinného
domu na pozemku č. parc. 226/241 v k. ú. Lštění.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo souhlasí, jakožto soused, s provedením zastřešení vstupu u rodinného domu
manželů Domalípových na pozemku č. parc. 226/241 v k. ú. Lštění.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
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Jaroslav Cigler, člen komise dopravní a místního hospodářství informoval o činnosti komise.
 Komise po prověření situace nedoporučuje další úpravu stávající komunikace na pozemku č. parc.
69/1 v k. ú. Lštění, k jejíž úpravě obec obdržela podnět od občana. V plánu oprav komunikací zatím
není zařazena, komunikace slouží značně omezenému počtu obyvatel, oprava by byla ekonomicky
náročná a je třeba prioritně řešit komunikace, které zajišťují větší obslužnost.

Předseda komise pro občanské záležitosti informoval o činnosti komise. Za poslední dva měsíce navštívila
komise 3 občany, kteří oslavili životní jubileum, a předala blahopřání s dárkem jménem obce.
Předseda komise Jaromír Stolař vytypuje do 26. 10. 2020 lesní porosty, které je nezbytně nutné z důvodu
zničení kůrovcem pokácet, aby bylo možné rozpočtovat náklady s tím spojené.

6. Informace o stavu investičních projektů
Dr. Hanyková informovala o aktuálním stavu jednotlivých investičních projektů.
 vodovod Lštění – MěÚ BN vypsal stavební řízení, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby
a TDI, ověřuje se aktuální možnost získání dotace na výstavbu
 oprava části vodovodu Zlenice – akce je dokončena, po předání dojde pouze k opravě asfaltů, a to
z důvodu technologické přestávky
 oprava části komunikace Lomená – jedná se o předání staveniště, bylo požádáno o dotaci
 kanalizace a vodovod Zlenice „Pod Tratí“ – byl vybrán TDI, probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby, byla podána žádost o dotaci
 ulice Míru Zlenice – přípojky vody – dokončuje se inženýring pro účely stavebního povolení,
rozpočtová část dokončena, budou zahájena jednání s občany ohledně úhrad a realizace (tento projekt
je hrazen výlučně občany).

7. Různé
 Dr. Hanyková informovala o žádosti o pronájem části pozemku č. parc. 226/86 v k. ú. Lštění.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 226/86 v k. ú. Lštění o
výměře 32 m2 za účelem přístupu k objektu a odstavení osobního vozidla. Výše nájmu činí 70,Kč/m2/rok, doba nájmu neurčitá.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
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 Dr. Hanyková informovala o stavu hospodaření obce a plnění rozpočtu k 31. 8. 2020. Rozpočet je
zatím plněn jak na stránce příjmové, tak i výdajové. Doposud nebyla přijímána žádná rozpočtová
opatření na jeho změnu.
 Dr. Hanyková informovala o předloženém návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví obce pro oprávněného obec Čerčany.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí pro zřízení inženýrských sítí na
pozemcích č. parc. 1650, 1467/11, 1478/1 v k. ú. Lštění ve prospěch obce Čerčany na dobu neurčitou za
jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

 Volby do krajského zastupitelstva 2. a 3. 10. 2020. Příprava voleb je tentokrát značně náročná
vzhledem k epidemiologickým opatřením. Byly ustanoveny volební komise, proběhlo školení a bylo
zajištěno technické zabezpečení (počítače) i hygienické prostředky.
Volební místnost ve volebním okrsku Lštění – v budově obecního úřadu technicky zabezpečí
Jaroslav Cigler. Volební místnost ve volebním okrsku Zlenice – v budově penzionu Sázavka
technicky zabezpečí Mgr. Klenovec, Miroslav Slanec. Zajištění proběhne 1. 10. 2020
v podvečerních hodinách.

 Dr. Hanyková informovala o cenové nabídce na rozšíření veřejného osvětlení v ulici K Sázavce, dále
je plánováno doplnit jednu lampu na existující stožár v ulici Míru. Současně vyzvala členy komise
dopravní a místního hospodářství k ověření, zda není třeba doplnit veřejné osvětlení i v místní části
Lštění. Náklady budou hrazeny ze vzniklých úspor za provoz veřejného osvětlení. Nevyčerpané
úspory budou převedeny do příštího roku.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozšíření veřejného osvětlení.

 Dr. Hanyková informovala zastupitele o zpracování znaleckého posudku na pozemek č. parc. st. 19,
parc. č. st. 258 včetně budov na nich stojících a parc. č. 51 v k. ú. Lštění. Rozhodnutí o případném
zájmu odkupu těchto nemovitostí do majetku obce bude z důvodu dnešní neúčasti dvou zastupitelů
projednáno na příštím jednání obecního zastupitelstva.
 Bylo jednáno o aktuálním stavu mostu mezi obcemi Lštění – Čtyřkoly a případné potřebě opravy
pěších částí.
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U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo ukládá Miroslavu Slancovi a Jaroslavu Ciglerovi zrevidovat aktuální platnost
povolení k provozování a potřebu oprav.
termín: 26. 10. 2020

 Dr. Hanyková informovala o proběhnuvší kontrole stavu lipové aleje ve Zlenicích (kontrolu provedla
firma, která naposledy prováděla revitalizaci, a to bezúplatně). Aktuálně je třeba dva kusy pokácet
z důvodu rizika pádu a u třech provést ozdravný prořez. Bude provedeno v době vegetačního klidu
s tím, že provede firma, která předloží nejvýhodnější nabídku.

 Dr. Hanyková informovala o uzavření dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu do
objektu obecního úřadu, když dodavatel nabídl výhodnější cenu.

 Jaroslav Cigler požádal o možnost zakoupení nového osvětlení na vánoční strom. Bude prověřeno, ze
které části rozpočtu je možné tento nákup realizovat, předpokládaná cena 20.000,- Kč.
8. Diskuse
Bez příspěvku.

9. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno ještě do konce září 2020. Termín bude upřesněn.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Cigler ___________________________________________
Jaromír Stolař __________________________________________

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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_____________________________

VÝPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LŠTĚNÍ
ze dne 15. 9. 2020

U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje Fondu obnovy venkova ve
výši 159.467,- Kč a pověřuje starostku uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
starostka
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