Z á p i s č. 7/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 24. 8. 2021 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaromír Stolař, Vladimír Kadlec,
Miroslav Slanec, Jaroslav Cigler
Omluveni : Ing. 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 Mgr. Miroslava Klenovce, Jaroslava Ciglera, zapisovatele
Vladimíra Kadlece a seznámila s programem zasedání. S ohledem na připomínku Mgr. Klenovce k zápisu ze
dne 30. 6. 2021, kdy je schvalován společně program jednání a ověřovatelé zápisu a Mgr. Klenovec hlasoval
proti, nicméně měl na mysli pouze proti určení ověřovatelů zápisu, když s programem jednání souhlasil, se
jednak toto upřesňuje a nadále bude o určení ověřovatelů a programu zasedání hlasováno samostatně.
Připomínka p. Slance k zápisu z 30. 6. 2021 byla již na tomto jednání (tedy 30. 6. 2021) vznesena a v zápisu je
u bodu 4. zaznamenána. Písemné znění připomínky se přikládá k tomuto zápisu.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Klenovce a Jaroslava
Ciglera, zapisovatele Vladimíra Kadlece.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Schválení spisového a skartačního řádu
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5. Zpráva o stavu investičních projektů
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3. Kontrola usnesení

K usnesení č. 8 z 3. 3. 2020 a č. 2 z 27. 4. 2021
Odstranění nakloněného smrku nedaleko mostu.
Jedná se se zpracovatelem dendrologického posudku.
plní se
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 (DK).
Bylo zadáno zpracování paspartu DK u Ing. Datla.
plní se
K usnesení č. 6 z 8. 12. 2020 a k č. 3 z 23. 3. 2021
Návrh řešení plochy na pozemku před budovou obecního úřadu - nabídka firmy Silnet s. r. o. bude upřesněna,
kaverny v ulici Míru jsou opraveny, asfaltový povrch bude doplněn společně s opravou po provádění
vodovodních přípojek. Čeká se na cenovou nabídku.
plní se
K usnesení č. 2 z 26. 1. 2021
Oprava mostu přes řeku Sázavu. Probíhají jednání s obcí Čtyřkoly a jakmile dovolí počasí budou opravy
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zahájeny.
plní se
K usnesení č. 8 z 25. 5. 2021
Výběr dodavatele a realizace výměny části dveří v čp. 29 Lštění.
plní se

4. Schválení spisového a skartačního řádu
Dr. Hanyková seznámila s návrhem spisového a skartačního řádu, který zastupitelé obdrželi k seznámení. Po
jejich projednání došlo ke schvalování.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje spisový a skartační řád.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

5. Zpráva o stavu investičních projektů
Dr. Hanyková informovala:
-

Zlenice, ulice Míru, vodovodní přípojky, zbývá dokončit 2 přípojky a povrchové úpravy.

-

Zlenice, Pod tratí, výstavba vodovodu a kanalizace probíhá podle plánu.

-

Lštění, vodovod, probíhá inženýring pro individuální přípojky, dokončuje se výběrové řízení na TDI,
na MZe byly odeslány další podklady požadované pro poskytnutí dotace, na konečné rozhodnutí se
čeká.

6. Rozpočtové opatření č. 3

Dr. Hanyková přednesla návrh na rozpočtové opatření č. 3, když je třeba navýšit rozpočtované náklady na
veřejné osvětlení o 40.000,- Kč. Změna je vyvolána navýšením cen ČEZu. O finanční prostředky použité na
toto navýšení budou poníženy náklady na činnost místní správy, celkový rozpočet tím nebude ovlivněn.
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U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

7. Různé
Volby do parlamentu
 Dr. Hanyková informovala o přípravě voleb do parlamentu. Zůstávají dva volební obvody – Lštění i
Zlenice. Volební místnost ve Lštění bude připravena v budově obecního úřadu, ve Zlenicích bude
v hotelu Kormorán. Volební komise jsou ustanovené. Zajištěno je ukládání hlasovacích lístků do
obálek a jejich distribuce. Technickou přípravou volebních místností byli ve Lštění pověřeni p. Cigler
a p. Andrš, ve Zlenicích p. Andrš a Ing. Frk.
Vytvoření společného školského obvodu
 Dr. Hanyková informovala v návaznosti na předchozí projednání v zastupitelstvu o dohodě s městem
Pyšely o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, která by měla být uvedena
do provozu v lednu 2022.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové
mateřské školy a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Smlouva o budoucí smlouvě věcné břemeno
 V souvislosti s plánovaným zřízením zabezpečení přejezdu ve Lštění požádala ČEZ Distribuce a. s. o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (vedení přípojky NN přes obecní pozemek).
Záměr byl vyvěšen na úřední desce.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
pozemku č. parc. 1645/1 v k. ú. Lštění (vedení NN) pro ČEZ Distribuce a. s.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Příspěvek ze státního rozpočtu
 Dr. Hanyková informovala o obdržení příspěvku ze státního rozpočtu, bonus za vyrovnání negativních
vlivů daňových příjmů obcí za únor – květen 2021 ve výši 58.631,- Kč.
 Dr. Hanyková informovala o opravě výmolů na části příjezdových komunikací do horních Potočin ve
Lštění a v zadní části osady U Studánky ve Zlenicích. Současně poděkovala občanům tam bydlícím
za jejich iniciativu a pomoc při opravě výmolů.

8. Diskuse
Mgr. Klenovec konstatuje, že na jeho připomínku na zasedání OZ dne 30. 6. 2021 pod bodem č. 7. nebylo
reagováno, konkrétně nedošlo k úpravě plochy Na Mělčině Lštění.
Další připomínka (důrazná) Mgr. Klenovce, že na zasedání OZ dne 30. 6. 2021 nesouhlasil pouze s osobou
Jaromíra Stolaře jako ověřovatele zápisu, poněvadž pracuje pro obec na dohodu a z pohledu Mgr. Klenovce se
tak dostal do střetu zájmů.

Jaroslav Cigler informoval o průběhu dětského dne, který pořádala obec společně s SDH Lštění dne 22. 8.
2021 a který proběh úspěšně.
Jaroslav Cigler vznesl připomínku zvýšit úklid u kontejnerů na odpad ve středu obce Lštění, bude zajištěno.

9. Závěr

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 5. října 2021 v 18:00 hodin.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Klenovec
Jaroslav Cigler

______________________________________

_____________________________________________

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _____________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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_________________________________

6

