Z á p i s č. 7/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 23. 6. 2020 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Ing. Lukáš Gruber,
Jaromír Stolař, Miroslav Slanec, Vladimír Kadlec
Omluveni : 0

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 a Miroslava Slance, 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 Mgr. Miroslava Klenovce a Miroslava
Slance 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. Schválení závěrečného účtu obce
5. Územní plán – veřejné projednání
6. Pohřební řád
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
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3. Kontrola usnesení
K usnesení č. 12 ze dne 20. 8. 2019
Oprava části ulice Lomená ve Zlenicích v rozmezí ulic Charvátova a Míru.
Na profilu zadavatele byla zveřejněna zakázka pro výběrové řízení, jediné kritérium cena, termín podání
nabídek do 24. 6. 2020 17:00 hod., bezprostředně poté proběhne otevření došlých obálek před komisí JUDr.
Jarmila Hanyková, CSc., Ing. Jaroslav Šklíba, Ing. Martin Škopek.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku k uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu části komunikace Lomená u
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se

K usnesení č. 8 z 3. 3. 2020
Odstranění nakloněného smrku nedaleko mostu.
S obcí spolupracující arborista doporučil pokácení stromu. Majitelka bude oslovena písemně, popř. bude
řešeno ve spolupráci s Městským úřadem Benešov, odborem 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.
splněno
K usnesení č. 9 z 26. 5. 2020
Nákup st. 258 s čp. 63, st. 19 s čp. 5 a parc. č. 51.
Starostka informovala, že 13. 6. 2020 proběhlo šetření na místě za účasti soudního znalce a opatrovnice
vlastnice nemovitosti. Ve věci bude dále rozhodovat zastupitelstvo po obdržení znaleckého posudku.
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4. Schválení závěrečného účtu obce
Dr. Hanyková informovala, že návrh závěrečného účtu obce Lštění za rok 2019 byl řádně vyvěšen na úřední
desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky ze stran občanů a doporučila zastupitelstvu ho schválit
včetně jeho příloh.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se

U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se

5. Územní plán – veřejné projednání
Dr. Hanyková informovala o tom, že návrh územního plánu pro veřejné projednání je zveřejněn na úřední
desce, veřejné projednání se bude konat 7. 7. 2020 v 16:00 hodin ve Zlenicích v penzionu Sázavka.

6. Pohřební řád
Dr. Hanyková informovala o zpracování nového Pohřebního řádu, a to podle metodického pokynu Krajského
úřadu Středočeského kraje. Pro jeho účely byl zpracován hydrogeologický posudek a obec obdržela kladné
stanovisko Krajské hygienické stanice a souhlas krajského úřadu.

U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Pohřební řád platný od 1. 8. 2020.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2 (M. Slanec, J. Cigler), zdržel se 1 (Mgr. Klenovec)

7. Různé

 Dr. Hanyková informovala o žádosti družstva Diakonie Broumov, sociální družstvo o finanční
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příspěvek. Družstvo umístilo k parkovišti obecního úřadu kontejner na sběr šatstva a hraček pro
charitativní účely a tyto zdarma vyváží. Občas je třeba vývoz kontejneru urgovat, a proto se obec
pokusí o zlepšení komunikace.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutí finančního daru Diakonii Broumov, sociální družstvo ve výši
3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o tom, že náhradní převodovka pro ČOV Zlenice je připravena k předání k
repasi.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby převodovka pro ČOV Zlenice byla na repasy zaslána firmě
TOS Znojmo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 Ohledně přístřešku – ohrady na kontejnery budou předloženy konkrétní nabídky včetně velikostních
poměrů.
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo ukládá Miroslavu Slancovi předložit na příštím zastupitelstvu nabídky přístřešku
a ohrad na kontejnery.

 Dr. Hanyková informovala o žádosti Ing. arch. Tomáše Šenbergera, zastupujícího vlastníky nově
zbudovaných sítí v ulici Severní, k udělení souhlasu s uložením sítí do pozemku č. parc. 1478/1 v k. ú.
Lštění.
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uložením inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) do části pozemku č.
parc. 1478/1 a uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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 Dr. Hanyková informovala o žádosti Ivana Veselého o udělení souhlasu s uložením inženýrských sítí
na pozemku č. parc. 1650 v k. ú. Lštění a zřízení věcného břemene vedení sítí.
U s n e s e n í č. 10:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s umístěním inženýrských sítí v pozemku č. parc. 1650 v k. ú. Lštění a
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem sítí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o žádosti Jana Šusty o povolení vstupu do účelové komunikace č. parc.
233/40 v k. ú. Lštění (Zlenice) z důvodu výměny elektrického vedení u rekreační chaty ev. č. 268.
U s n e s e n í č. 11:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zásahem do komunikace na pozemku č. parc. 233/40 v k. ú. Lštění pro
účely opravy elektrického vedení, s tím, že investor bude mít za povinnost uvést dotčenou část pozemku
do původního stavu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o zpracování znaleckých posudků na dříve odsouhlasené prodeje pozemků
č. parc. 69/17 (dříve součást 69/14) o výměře 112 m2 v k. ú. Lštění za cenu znaleckého posudku
6.900,- Kč a pozemku č. parc. 1679 o výměře 20 m2 v k. ú. Lštění za cenu 3.000,- Kč.
U s n e s e n í č. 12:
Obecní zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku č. parc. 69/17 v k. ú. Lštění za
cenu 6.900,- Kč a pozemku č. parc. 1679 v k. ú. Lštění za cenu 3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

 Ing. Gruber informoval o žádosti vlastníka pozemku č. parc. 230/55 o vydání souhlasu s výstavbou
rodinného domu s tím, že uvedl, že navrhovaný RD je v souladu s územním plánem.
U s n e s e n í č. 13:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. parc. 230/55 v k. ú. Lštění.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
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8. Diskuse
 Jaroslav Cigler uplatnil námitku k bodu č. 9 zápisu z 26. 5. 2020 týkající se jednání o možném nákupu
nemovitostí (nyní viz bod kontrola usnesení), když upřesnil, že nebylo výslovně projednáno stěhování
hasičské techniky, konkrétně vozidla, na jiné místo.

9. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je 28. 7. 2020 v 18. 00 hod.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Miroslav Klenovec
Miroslav Slanec

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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