Z á p i s č. 6/2021
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 30. 6. 2021 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Ing. Lukáš Gruber, Jaromír Stolař,
Vladimír Kadlec, Miroslav Slanec, Jaroslav Cigler
Omluveni : 0

Nepřítomen: 0

Veřejnost: 1

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 Jaromíra Stolaře a Miroslava Slance, zapisovatele Vladimíra
Kadlece a seznámila s programem zasedání. Mgr. Klenovec žádá, aby byl do programu zasedání doplněn bod
„Údržba zeleně a kompostárna“. Bod se doplňuje jako č. 7.
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Jaromíra Stolaře a Miroslava Slance,
zapisovatele Vladimíra Kadlece a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení program
3. Kontrola usnesení
4. Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2020
5. Zprávy komisí
6. Zpráva o stavu investičních projektů
7. Veřejná zeleň a kompostárna
8. Různé
9. Diskuse
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10. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1 (Mgr. Klenovec), 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.
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
zahájeny.
plní se
K usnesení č. 11 z 26. 1. 2021
Jaroslav Cigler – evidence klíčů od objektů obce – k dnešnímu dni byl předložen seznam držitelů klíčů, který
je třeba doplnit o klíče od venkovních branek, dále bude zajištěno uložení náhradních klíčů. Vzhledem
k realizaci nájmu obecního bytu v 2. NP čp. 29 Lštění bude tabulka doplněna.
plní se
2

K usnesení č. 8 z 25. 5. 2021
Výběr dodavatele a realizace výměny části dveří v čp. 29 Lštění.
plní se

4. Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za rok 2020
Před zahájením projednávání bodu vznáší zastupitel Slanec připomínku, že jako zastupitel neobdržel
v písemné podobě návrh závěrečného účtu obce, což je v rozporu s jednacím řádem.
Starostka sděluje, že ho skutečně neobdržel, návrh závěrečného účtu byl v souladu s předpisy 11. 6. 2021
vyvěšen na úřední desce a současně na webu obce do 29. 6. 2021, tudíž byl všem přístupný. Dává proto
hlasovat o souhlasu zastupitelů s projednáním závěrečného účtu obce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (M. Slanec, Mgr. Klenovec)

Dr. Hanyková seznámila s návrhem závěrečného účtu obce Lštění za rok 2020, dále připomněla již
projednávanou účetní závěrku a výsledek přezkoumání hospodaření obce v roce 2020 a navrhla schválení
těchto dokumentů bez výhrad.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce ze rok 2020 bez výhrad.
Obecní zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lštění za rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

5. Zpráva komisí
K-SIR
 Předseda komise předkládá žádost Správy železnic o souhlas s rekonstrukcí a výstavbou P22 na
přejezdu P5804 v km 64,026 na trati Ledečko – Čerčany.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí a výstavbou P22 na přejezdu P5804 v km 64,026 na trati
Ledečko – Čerčany.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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 Předseda komise předkládá žádost ČEZ o souhlas s rekonstrukcí NN v k. ú. Lštění č. parc. 1645/1
v rámci akce 18–12–6019316.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí NN v k. ú. Lštění č. parc. 1645/1 v rámci akce 18–12–
6019316.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

 Předseda komise přednesl žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci novostavby RD Zlenice na
pozemku č. parc. 253/31 v k. ú. Lštění včetně garáže, ČOV, vjezdu a oplocení.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s výstavbou RD na pozemku č. parc. 253/31 v k. ú. Lštění v souladu
s předloženou projektovou dokumentací.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Dopravní komise
Předseda komise M. Slanec podal informaci o činnosti komise.

Komise pro občanské záležitosti
Předseda komise J. Stolař informoval, že navštívili s přáním 4 občany u příležitosti zvláštního životního
jubilea.
Dále p. Stolař informoval o probíhající správy lesů. V rámci samovýroby bylo odtěženo 12 plm dřeva, dále
proběhla nucená těžba nebezpečných stromů v lokalitách Pod Homolí, Montana, U jezu, U trkače, na cestě na
Šibinku.

6. Zpráva o stavu investičních projektů

Dr. Hanyková informovala:
-

Zlenice, ulice Míru, vodovodní přípojky, zbývá dokončit 5 vodovodních přípojek a povrchové úpravy.
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-

Zlenice, Pod tratí, výstavba vodovodu a kanalizace probíhá.

-

Lštění, vodovod, došlo k uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, výstavba začne bezprostředně po té,
kdy obec obdrží rozhodnutí o přidělení dotace, o kterou bylo požádáno.

Dr. Hanyková opětovně navrhuje zahájit výběrové řízení na dodavatele projektu kanalizace Lštění i s možností
etapového řešení. Návrh podpořil Jaromír Stolař, ostatní zastupitelé projevují nesouhlas z důvodu, že není
dostatek finančních prostředků. Ing. Gruber navrhuje jít cestou příspěvku obce na zřizování domácích ČOV.
Bude připraven dotazník občanům, kde bude proveden průzkum zájmu o kanalizaci nebo o zřízení domácích
ČOV.

7. Údržba zeleně a kompostárna
Místostarosta Mgr. Klenovec upozorňuje na navážku zeminy na kompostárně s ohledem na přívalové deště,
dále upozorňuje na dodržování technologických postupů při kompostování a dále připomíná úpravu plochy
„Na mělčině“ ve Lštění v návaznosti na diskusi ze zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2021.

8. Různé
 Dr. Hanyková informovala o žádosti občana o odprodej pozemku č. parc. 230/31 v k. ú. Lštění,
Zlenice, který je využíván jako ostatní komunikace.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem pozemku č. parc. 230/31 v k. ú. Lštění.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala o žádosti Města Říčany o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka,
který je vzděláván ve 4. ZŠ v Říčanech, která je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a žák nemá v této lokalitě trvalé bydliště.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace Městu Říčany na úhradu výdajů za žáka, který je
vzděláván ve 4. ZŠ v Říčanech, která je školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši
4.386,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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 Dr. Hanyková informovala o žádosti Správy železnic o koupi části pozemků č. parc. 1642, 1650 a
1522/1 v k. ú. Lštění (jedná se o pozemky pod železničními přejezdy ve Lštění).
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo schvaluje zahájit jednání o této žádosti, a to za cenu obvyklou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

 Dr. Hanyková informovala o ukončení jednání se zájemcem o nájem obecního bytu v 2. NP čp. 29 ve
Lštění s tím, že byt by mělo užívat 6 osob + 2 psi, nájemné je projednáno ve výši 13.000,- Kč
měsíčně + služby.
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo schvaluje nájem za výše uvedených podmínek a pověřuje dr. Hanykovou
uzavřením nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

9. Diskuse
Bez příspěvku.

9. Závěr

Příští zasedání obecního zastupitelstva je plánováno na 24. srpna 2021 v 18:00 hodin.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Jaromír Stolař
Miroslav Slanec

Zapisovatel:

Vladimír Kadlec

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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