Z á p i s č. 10/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 29. 9. 2020 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Ing. Lukáš Gruber, Jaroslav Cigler, Jaromír Stolař, Miroslav
Slanec, Vladimír Kadlec

Omluveni : Mgr. Miroslav Klenovec

Nepřítomen: 0

Veřejnost: 9

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 Ing. Lukáše Grubera, zapisovatele Vladimíra
Kadlece a seznámila s programem zasedání, který se rozšiřuje o 2 body z důvodu žádostí obcí Čtyřkoly a
Čerčany.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Jaroslava Ciglera a Ing. Lukáše Grubera a
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
4. Uzavírka mostu Lštění - Čtyřkoly
5. Schválení Strategie rozvoje obce na roky 2020 - 2026
6. Projednání nákupu nemovitostí v k. ú. Lštění
7. Různé
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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3. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Dr. Hanyková informovala o žádosti obce Čerčany o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části
pozemku č. parc. 1650 v k. ú. Lštění za účelem uložení kanalizačního řadu. Řad je dokončen a řádně
kolaudován a investorem (Ing. Veselý) předán do majetku obce Čerčany. Uložení řadu bylo zastupitelstvem
projednáváno a odsouhlaseno před zahájením prací.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněného obec
Čerčany, k tíži části pozemku č. par. 1650 v k. ú. Lštění, na dobu neurčitou za úplatu 1.000,- Kč a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

4. Uzavírka mostu Lštění - Čtyřkoly
Dr. Hanyková informovala o žádosti obce Čtyřkoly o souhlas s dočasnou částečnou uzavírkou mostu přes řeku
Sázavu. Důvodem je výstavba chodníků na hlavní komunikaci ve Čtyřkolech mezi křižovatkou směr Javorník
a železničním přejezdem, když z tohoto důvodu bude tato část komunikace zcela uzavřena. Občané Čtyřkol a
Javorníka budou využívat spojení přes Čerčany, ulicí Míru, a dále jedním směrem (Čtyřkoly – Lštění) přes
most ulicí Grégrova do Čerčan. Občané Zlenic a Lštění budou pro cestu směr Benešov i Praha využívat
spojení přes most v Čerčanech. Uzavírka začne 19. 10. 2020 a bude trvat po dobu 4 – 5 týdnů.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s dočasným omezením provozu na mostě přes Sázavu spojujícím obce
Čtyřkoly a Lštění, když bude dočasně povolen pouze jednosměrný provoz ve směru Čtyřkoly - Lštění.
Dočasné omezení potrvá od 19. 10. 2020 po dobu 4 – 5 týdnů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1 (Miroslav Slanec), zdrželi se 0

5. Schválení Strategie rozvoje obce na roky 2020 - 2026
Dr. Hanyková přednesla návrh Strategie, když její úplné znění obdrželi všichni zastupitelé v řádné lhůtě před
zasedáním zastupitelstva. Po projednání bylo přijato usnesení.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Strategii rozvoje obce na roky 2020 – 2026.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1 (Miroslav Slanec), zdrželi se 0
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6. Projednání nákupu nemovitostí v k. ú. Lštění
Dr. Hanyková informovala o možnosti zakoupit do majetku obce pozemek st. 258, jehož součástí je č. p. 63,
st. 19, jehož součástí je č. p. 5, č. parc. 51, vše v k. ú. Lštění. Tržní cena nemovitostí dle aktuálně
zpracovaného znaleckého posudku činí 5.000.000,- Kč. Obec by č. p. 5 mohla využít jako dílnu a sklad
komunální techniky, kterou není kde skladovat. Ostatní části nemovitostí by bylo možné odprodat, když obec
při následném prodeji není zatížena daní z příjmu, neboť tato je jejím rozpočtem.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje jednat s opatrovnicí vlastníka o možné koupi nemovitostí za kupní cenu
maximálně 5.000.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2 (Miroslav Slanec, Jaroslav Cigler), zdrželi se 0

7. Různé
 na základě připomínky veřejnosti budou pozvánky na zasedání zastupitelstva umísťovány i na vývěsní
desce obce
 Jaroslav Cigler do příštího zasedání zastupitelstva předloží seznam firem, které by bylo možné oslovit
za účelem výměny oken v budově obecního úřadu.

8. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je 03. 11. 2020.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Cigler ___________________________________________
Ing. Lukáš Gruber ________________________________________

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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_____________________________
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