Z á p i s č. 9/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 08. 12. 2021 od 18:30 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Ing. Lukáš Gruber, Jaromír Stolař (od 19:30 hod.), Vladimír
Kadlec, Miroslav Slanec
Jaroslav Cigler a Mgr. Klenovec omluveni
Omluveni : 2

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 Ing. Lukáše Grubera a Miroslava Slance, zapisovatele Vladimíra
Kadlece a seznámila s programem zasedání. Miroslav Slanec žádal o doplnění bodu programu týkajícího se
SDH. Vzhledem k nepřítomnosti p. Ciglera a dále, že v lednu se pravidelně projednává zpráva o činnosti SDH,
bylo dohodnuto, že tento bod bude zařazen na lednové zasedání OZ.
Mgr. Klenovec předal písemné připomínky k poslednímu zápisu z jednání OZ. Vzhledem k jeho nepřítomnosti
budou rovněž projednány na příštím zasedání OZ.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera a Miroslava Slance,
zapisovatele Vladimíra Kadlece.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola usnesení
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4. Rozpočet na rok 2022
5. Nové vyhlášky o odpadovém hospodářství
6. Zpráva o postupu investičních projektů
7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
8. Žádost o dotaci na úpravu místních komunikací
9. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce z 2. 11. 2021, kompetence při úpravě příjmové strany
rozpočtu v průběhu roku
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

3. Kontrola usnesení

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 – urguje se.
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 - čeká se na cenovou nabídku, bylo urgováno.
O návrh řešení bude požádán ještě jiný dodavatel.
plní se
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K usnesení č. 2 z 26. 1. 2021
Oprava mostu přes řeku Sázavu. Probíhají jednání s obcí Čtyřkoly a jakmile dovolí počasí, budou opravy
zahájeny. Odstranění náletů na středním pilíři provede SDH při vhodných klimatických podmínkách.
plní se

4. Rozpočet na rok 2022
Dr. Hanyková seznámila s rozpočtem na rok 2022 a odpověděla na dotazy zastupitelů.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2022, který je plánovaný jako schodkový, když schodek
bude kryt z vlastních zdrojů obce z předchozích let, závaznými ukazateli jsou §§.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0

5. Nové vyhlášky o odpadovém hospodářství
Obecní zastupitelstvo projednalo OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a
dále OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Bylo konstatováno
rapidní zvýšení cen za svoz komunálního odpadu. Poplatková vyhláška zdražení poplatku nezavádí, avšak na
svoz odpadu bude obec doplácet minimálně dvojnásobek než v letošním roce.

U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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6. Zpráva o postupu investičních projektů
Zlenice – vodovod a kanalizace
Stavba probíhá podle plánu, kolaudace proběhne v každém případě až začátkem roku 2022.

Lštění – vodovod
Došlo k předání staveniště, probíhají přípravné práce a podle klimatických podmínek bude zahájena výstavba.
Obci byla poskytnuta dotace na zhotovení projektové dokumentace vodovodních řadů ze strany Středočeského
kraje ve výši 336.682,- Kč.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu investičních projektů.

7. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Jaromír Stolař přednesl zprávu ze zasedání kontrolního výboru, který v rámci své činnosti neshledal žádné
nedostatky.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zpráva finančního výboru bude z důvodu nepřítomnosti jeho předsedy p. Ciglera na programu dalšího
zasedání OZ.

8. Žádost o dotaci na opravu místních komunikací

Dr. Hanyková informovala o záměru požádat MMR o poskytnutí dotace na opravu místní komunikace.
Administraci zajišťuje firma Witendr.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo Lštění schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce
místní komunikace do programu MMR dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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9. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce z 2. 11. 2021, kompetence při úpravě příjmové strany
rozpočtu v průběhu roku
Dr. Hanyková informovala, že dne 2. 11. 2021 proběhla kontrola hospodaření obce auditem Středočeského
kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření obce.
U s n e s e n í č. 10:
Obecní zastupitelstvo uděluje souhlas s rozšířením kompetencí starostky spočívající v právu upravovat
v průběhu kalendářního roku v rozpočtu na straně příjmů změny podle skutečného stavu příjmu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

10. Různé
 Dr. Hanyková informovala o cenové kalkulaci vodného poskytnuté VHS a navýšení nájemného za
vodovodní řad.
U s n e s e n í č. 11:
Obecní zastupitelstvo schvaluje vodné na rok 2022 ve výši 37,58 Kč/m3. Nájemné za vodovodní řad platí
pro rok 2022 ve výši 6.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala o žádosti Posázaví o. p. s. o dotaci na akci Čistá řeka Sázava, kterou
požadují ve výši 9.454,- Kč. Bylo projednáno setrvat na výši dotace jako v uplynulém roce.
U s n e s e n í č. 12:
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro Posázaví o. p. s. na akci Čistá řeka Sázava ve výši
8.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala, že 31. 12. 2021 končí smlouva o zajištění provozu vodohospodářské
infrastruktury s firmou VHS Benešov. Byl připraven dodatek, který platnost prodlužuje o dalších 5
let, ostatní sjednané podmínky se nemění.
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U s n e s e n í č. 13:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské
infrastruktury se společností VHS Benešov, jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy o 5 let a
pověřuje starostku jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala o průběhu a výsledcích VŘ na dodavatele oken a dveří do části objektu čp.
29 ve Lštění.
U s n e s e n í č. 14:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje výsledky VŘ a pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala o požadavku Středočeského kraje uzavřít smlouvu o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti. Cílem by měla údajně být optimalizace standardů a příspěvků obcí
na financování veřejné dopravy. Platby příspěvků se mají odvíjet od počtu obyvatel a dále od počtu
linek a spojů, které obcí projíždějí, se zohledněním jejich významnosti. Uzavření této smlouvy by
znamenalo pro obec značné rozpočtové zatížení bez ekvivalentní návratnosti potřebě rozšiřování
dopravní obslužnosti.
U s n e s e n í č. 15:
Obecní zastupitelstvo konstatuje, že stávající dopravní obslužnost je dostačující, nadstandardní služby
nejsou žádoucí a nedoporučuje uzavření smlouvy.

 Obecní zastupitelstvo projednalo návrh občanky na možnost získání dotace na opravu lesní cesty
v osadě Potočiny, když navrhované podmínky nejsou pro obec přijatelné. OZ prosazuje projednání
možnosti získání dotace přímo jménem obce.

 OZ projednalo žádost vlastníka pozemku č. parc. 226/287 v k. ú. Lštění o stanovisko k výstavbě RD a
garáže.
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U s n e s e n í č. 16:
Obecní zastupitelstvo nemá námitek k výstavbě RD s garáží na pozemku č. parc. 226/287 v k. ú. Lštění.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

11. Diskuse
Bez příspěvků.

12. Závěr

Termín příštího zasedání obecního zastupitelstva bude sdělen.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber

___________________________________________

Miroslav Slanec ______________________________________________
Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _______________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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___________________________________

