Z á p i s č. 12/2020
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 8. 12. 2020 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Jaromír Stolař,
Ing. Lukáš Gruber, 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 Ing. Lukáše Grubera, Jaroslava Ciglera, 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 Ing. Lukáše Grubera, Jaroslava Ciglera,
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Oprava zápisu ze zasedání OZ ze dne 10. 11. 2020
4. Kontrola usnesení
5. Návrh rozpočtu na rok 2021
6. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2022 - 2025
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Zprávy kontrolního a finančního výboru
9. Zprávy komisí
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10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

3. Oprava zápisu ze zasedání OZ ze dne 10. 11. 2020
Na základě upozornění ověřovatelů zápisu se v bodě č. 7 odst. 1 a usnesení č. 5 opravila písařská chyba, když
namísto č. parc. 1479/1 má být správně 1478/1.

4. Kontrola usnesení
K usnesení č. 8 z 3. 3. 2020
Odstranění nakloněného smrku nedaleko mostu.
Jedná se s 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 (DK).
Bylo zadáno zpracování paspartu DK u Ing. Datla.
plní se
K usnesení č. 9. ze dne 23. 6. 2020
Přístřešky ke kontejnerům – M. Slanec a J. Cigler doptají nabídky na zámečnické práce.
termín: 31. 1. 2021
K usnesení č. 9 z 15. 9. 2020
Byla objednána aktualizace revize technického stavu mostu mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly. Jaromír Stolař
provedl akutní opravu pěší zóny a ve spolupráci s obcí Čtyřkoly předloží návrh na větší opravu pěší zóny,
která bude provedena v návaznosti na zjištění učiněné revizí.
termín: 31. 1. 2021
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K usnesení č. 4 z 10. 11. 2020
Inventury obecního majetku - komise Mgr. Klenovec, M. Slanec, J. Cigler.
termín: 31. 1. 2021
K usnesení č. 7 z 10. 11. 2020
Prodej pozemků č. parc. 730/2, 730/3, 730/23 v k. ú. Lštění.
Mgr. Klenovec a J. Cigler podali informaci o stavu předmětných pozemků. Na základě této informace OZ
rozhodlo o neakceptaci prodeje části pozemku 730/2, neboť zajišťuje přístup k dalším pozemkům. Ohledně
prodeje ostatních pozemků budou pověření zastupitelé dále prověřovat možnosti tak, aby případný odprodej
byl co nejefektivnější.
termín: 31. 1. 2021
K usnesení č. 8 z 10. 11. 2020
Zjišťování tržní ceny pro prodej pozemků st. 769 a č. parc. 731/6 v k. ú. Lštění.
termín: 31. 1. 2021

5. Návrh rozpočtu na rok 2021
Dr. Hanyková předložila návrh rozpočtu na rok 2021 a odůvodnila ho. Na straně příjmů je navrhováno
6.380.000,- Kč. Na straně výdajů je navrhováno 14.743.000,- Kč. Výdajová stránka je ovlivněna vysokými
náklady na plánované investiční akce (vodovod a kanalizace). Rozpočet je tudíž plánován jako schodkový,
když schodek ve výši 8.363.000,- Kč bude kryt z vlastních zdrojů obce z předchozích let. Návrh rozpočtu bude
vyvěšen na úřední desce.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

6. Návrh rozpočtového výhledu na rok 2022 - 2025
Dr. Hanyková předložila návrh rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2025.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2022 – 2025 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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7. Návrh rozpočtového opatření č. 2
Dr. Hanyková předložila návrh rozpočtového opatření č. 2, kdy částka 255.000,- Kč se z paragrafu 6171 rezervy v činnosti místní správy přesouvá do paragrafu 2212 – Silnice, změna je vyvolaná vyšším rozsahem
prací při opravě komunikací a dále se odráží skutečnost, že doposud obec neinkasovala dotaci, kterou má
obdržet od Středočeského kraje a jejíž výše by rozdíl nyní dorozpočtovávaný pokryla.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

8. Zprávy kontrolního a finančního výboru
J. Cigler přednesl zprávu finančního výboru, který konstatoval, že je hospodařeno v souladu se schváleným
rozpočtem. Dále informoval o stavu finančních prostředků na účtech obce, který činí celkem k 30. 11. 2020
15.539.919,- Kč.
J. Stolař přednesl zprávu kontrolního výboru. Konstatuje, že zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou řádně
vedeny a usnesení průběžně plněna v termínech.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.

9. Zprávy komisí
Předseda komise stavební a investičního rozvoje informoval o činnosti komise, která především zajišťuje
paspartizaci dešťové kanalizace v obou částech obce. Dále přednesl žádost občana o vypouštění septiku do
místní kanalizace. Komise opakovaně sděluje, že takové vypouštění není možné a je v rozporu se zákonem, a
proto doporučuje žádosti nevyhovět.

Předseda komise dopravní a místního hospodářství informoval o činnosti komise.
 Komise doporučuje přemístění kontejneru na posyp komunikace ve Zlenicích v ulici Ke Studánce do
její horní části (ke kontejnerům).
 Komise doporučuje řešit terénní úpravy na zahradě obecního úřadu na příjezdu před hasičskou
zbrojnici.
 Komise doporučuje včasné zapojování sypače v rámci zimní údržby.
4

U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo ukládá M. Slancovi a J. Ciglerovi zpracovat návrh plánu na opravu komunikací
pro rok 2021 a předložit návrh řešení plochy na pozemku obecního úřadu před hasičskou zbrojnicí.
termín: 31. 1. 2021

Předseda komise pro občanské záležitosti informoval o činnosti komise. Za poslední dva měsíce navštívila
komise 1 občana, který oslavil životní jubileum, a předala blahopřání s dárkem jménem obce.

10. Různé
Obecní zastupitelstvo projednalo využívání obecního bytu v 1. patře čp. 29. Konstatuje se, že v bytě bude
probíhat aktuálně oprava ústředního topení. Do 30. 4. 2021 bude byt ponechán neobsazen v rezervě pro
případné potřeby obyvatel obce (krizový stav – coronavir). Prostřednictvím realitní kanceláře (M&M reality)
bude poptán vhodný nájemce od 1. 5. 2021. Výše nájemného bude stanovena po doporučení realitní kanceláře.

Dr. Hanyková přednesla výpočet cen vodného pro rok 2021 předložený VHS Benešov s. r. o. Vodné bude činit
36,47 Kč/m3.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 36,47 Kč/m3.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Dr. Hanyková přednesla žádost spolku DRáČe o podporu – finanční příspěvek, když spolek navštěvuje 9 dětí
z obou částí obce.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 3.000,- Kč spolku DRáČe s tím, že v této výši bude
proti předložení dokladu proplacen nákup pomůcek a hraček pro děti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Dr. Hanyková informovala o žádosti Okresního sdružení hasičů Benešov o finanční pomoc na zabezpečení
krajské soutěže pro mládež.
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U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku OSH Benešov ve výši 1.500,- Kč, a
to v roce 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Dr. Hanyková informovala o tom, že proběhla kontrola BEZP. Upozornila na nutnost doplnění některé
evidence (ochranné pomůcky, zdravotní prohlídky).
U s n e s e n í č. 10:
Dr. Hanyková a Mgr. Klenovec zajistí zpracování požadovaných evidencí.
termín: 31. 1. 2021
11. Diskuse
Bez příspěvku.

12. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 29. prosince 2020 v 18:00 hodin.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber ____________________________________________
Jaroslav Cigler _____________________________________________

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _____________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.

_________________________________

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
starostka
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