Z á p i s č. 2/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 26. 1. 2021 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Ing. Lukáš Gruber, Jaroslav Cigler, Jaromír Stolař, Miroslav
Slanec (od 19:15 hod. z pracovních důvodů, do té doby omluven), Vladimír Kadlec
Omluveni : Mgr. Miroslav Klenovec

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 Jaromíra Stolaře, 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 a Jaromíra Stolaře,
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Revize mostu přes řeku Sázavu
5 Návrh OZV – požární řád
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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3. 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
Revize technického stavu mostu mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly – Dnes samostatný bod.
splněno
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
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K usnesení č. 8 z 10. 11. 2020
U realitní kanceláře byla zjištěna tržní cena pozemků v dané lokalitě, bude zadán znalecký posudek pro přesné
zjištění tržní ceny pozemků st. 769 a č. parc. 731/6 v k. ú. Lštění.
K usnesení č. 6 z 8. 12. 2020
Zpracování návrhu plánu na opravu komunikací pro rok 2021 a návrh řešení plochy na pozemku obecního
úřadu, úkol zajišťuje M. Slanec a J. Cigler.
termín: 31. 1. 2021

4. Revize mostu přes řeku Sázavu

Dr. Hanyková informovala o provedení revize mostu přes řeku Sázavu, která byla vypracovaná ve spolupráci
s obcí Čtyřkoly firmou Pontex spol. s r. o. Z revize vyplývají závady, které je nutné neprodleně odstranit,
některé další je třeba odstranit do dvou let. Bude zahájeno jednání se starostou obce Čtyřkoly, ke kterému bude
přizván i Jaromír Stolař a Ing. Gruber. Účelem tohoto jednání je sjednat postup při okamžitém odstraňování
zjištěných vad mostu.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí výsledky revize mostu a pověřuje starostku k jednání s obcí
Čtyřkoly.
termín: 28. 2. 2021

5. Návrh OZV – požární řád
Dr. Hanyková předložila návrh požárního řádu, který zpracovala za součinnosti Jaroslava Ciglera a doporučuje
jeho schválení jako OZV 1/2021.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 – Požární řád, která bude vyvěšena
na úřední desce a její právní účinky nastávají 15. dnem po vyhlášení.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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6. Různé
 Vodovodní přípojky, ulice Míru – Zlenice, dr. Hanyková informovala o získaném povolení pro
výstavbu individuálních vodovodních přípojek v ulici Míru a seznámila zastupitele se způsobem
realizace včetně následujícího úplatného převodu jednotlivých přípojek do majetku občanů.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přípravu realizace individuálních vodovodních přípojek
v ulici Míru a schvaluje předložený postup.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 Plán zimní údržby komunikací, dr. Hanyková informovala o nově zpracovaném plánu zimní údržby
komunikací, který původně předkládal Mgr. Klenovec a tento byl po připomínkách dopracován.
Mechanickou údržbu není možné provádět z technických důvodů v části ulice K Zastávce, Neffova a
nepojmenovaná nezpevněná komunikace nad ulicí Na Kopečku. Pro informaci bude připraveno
dopravní značení.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje plán zimní údržby komunikací. Čistopis včetně výkresových
příloh připraví a založí Mgr. Klenovec do 31. 1. 2021.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 Rozpočtové opatření č. 2, dr. Hanyková informovala o nutnosti přijmout Rozpočtové opatření č. 2,
kdy na straně přijmu se navyšuje v § 4112 částka na celkových 80.100,- Kč, když se jedná o přiznanou
podporu krajského úřadu v roce 2021 (neinvestiční transfer). Výši tohoto příspěvku kraj předložil až
po přijetí rozpočtu.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2, kde se na straně příjmu v § 4112
přijímá částka 80.100,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 Dr. Hanyková informovala o nabídce občana darovat obci pozemek č. parc. 1468/2 (87 m2) v k. ú.
Lštění. Jedná se o část komunikace doposud v soukromých rukou.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí daru – pozemku č. parc. 1468/2 v k. ú. Lštění
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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 Dr. Hanyková informovala o možnosti získat dotaci od krajského úřadu za účelem výměny oken a
dveří v přízemí budovy obecního úřadu.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci od krajského úřadu za účelem realizace
výměny oken a dveří v části budovy čp. 29 – obecní úřad.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
 Dr. Hanyková informovala, že v rámci provozu veřejného osvětlení je k dispozici uspořených cca
42.000,- Kč na opravy a investice v roce 2021 a žádá zastupitele o předložení podnětů do 31. 3. 2021.
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí termín pro podněty k rozšíření veřejného osvětlení.
termín: 31. 3. 2021

V 19:15 hod. se dostavil na zasedání obecního zastupitelstva Miroslav Slanec.

 Dr. Hanyková informovala o podnětu Ing. Chmela ohledně položení kabelu pro internet v obci Lštění
v souvislosti s výkopovými pracemi při pokládání vodovodních řadů. Byla konstatována nutnost
jednat s firmou toto zajišťující a prověřit možnosti.
U s n e s e n í č. 10:
Obecní zastupitelstvo ukládá Ing. Lukáši Gruberovi prověřit možnosti realizace kabelového
internetového vedení.
termín: 31. 3. 2021
 Dr. Hanyková informovala o opakované stížnosti občana na prašnost komunikace na pozemcích č.
parc. 69/1 a 49/1 v k. ú. Lštění. S ohledem na charakter a nízké vytížení komunikace není možné
realizovat asfaltový, popř. jiný zpevněný povrch. Obecní zastupitelstvo navrhlo, aby prašnost
komunikace byla řešena dopravním značením, což bude zajištěno.
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 Dr. Hanyková upozornila na nedostatečnou aktuální evidenci klíčů od obecních zařízení.
U s n e s e n í č. 11:
Obecní zastupitelstvo ukládá Jaroslavu Ciglerovi připravit evidenci klíčů od objektů obce s tím,
že bude zřízeno speciální místo pro uložení náhradních klíčů v případě havárie apod.
termín: 28. 2. 2021
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

7. Diskuse
K podnětu Miroslava Slance na výměru kontejneru na komunální odpad v lokalitách Zlenice – u Sázavky a
Lštění – cesta do Potočin. Starostka uvedla, že náklady na pořízení jednoho nového kontejneru činí cca
50.000,- Kč, o pořízení nových kontejnerů bude třeba rozhodnout podle stavu plnění rozpočtu v roce 2021 v
jeho druhé polovině.

8. Závěr

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 2. března 2021 v 18:00 hodin.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber____________________________________________
Jaromír Stolař ______________________________________________

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec _____________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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_________________________________

