Z á p i s č. 11/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 3. 12. 2019 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Ing. Lukáš Gruber,
Jaromír Stolař, Miroslav Slanec
Omluveni : 0

Nepřítomen: 1

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 Miroslava Slance a Jaroslava Ciglera, zapisovatele Ing. Lukáše
Grubera a seznámila s programem zasedání, který navrhla doplnit o tři body, nově označené 8 - 10. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Miroslava Slance a Jaroslava Ciglera a
zapisovatele Ing. Lukáše Grubera a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zprávy o činnosti komisí
- stavební a investičního rozvoje
- dopravní a místního hospodářství
- pro občanské záležitosti
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5. Návrh rozpočtu 2020
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Projednání a schválení OZV – místní poplatky za KO
9. Projednání a schválení OZV – systém shromažďování a likvidace odpadů
10. Odměny zastupitelům a členům komisí
11. Aktuální stav projektů v místních částech
12. Návrh na změnu výše místního poplatku za psa a nájmu z hrobového místa
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr

3. Kontrola usnesení
K usnesení č. 18 ze dne 25. 6. 2019
Jaromír Stolař předloží zprávu o možnosti využití lesů v majetku obce.
Na zprávě Jaromír Stolař pracuje, avšak komplikace jsou se spoluprací lesního hospodáře. Termín se proto
posunuje do 31. 12. 2019.
trvá
termín: 31. 12. 2019
K usnesení č. 6 ze dne 20. 8. 2019
Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení odvodnění dešťových svodů do vsakovacích jam, provedení nové
hydroizolace na terase 2. nadzemního podlaží, a to ještě v roce 2019. Dále ukládá zařadit do rozpočtu na rok
2020 částku na údržbu objektu, která bude pokrývat především nutné nátěry oken.
Hydroizolace na terase 2. nadzemního podlaží byla dokončena, rovněž bylo provedeno odvodnění dešťových
svodů při jižní straně budovy, do návrhu rozpočtu byly zapracovány náklady na údržbu domu čp. 29.
splněno
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K usnesení č. 7 ze dne 20. 8. 2019
Obecní zastupitelstvo navrhuje prověření dalších možností opravy zahradního prvku s maskaronem v zahradě
OÚ, když předložená cenová nabídka neodpovídá možnostem obecního úřadu.
trvá

K usnesení č. 8 ze dne 20. 8. 2019
Projekt přístavby obecního skladu techniky.
Ing. Jaroslav Šklíba ve spolupráci s komisí stavební a investičního rozvoje a s komisí dopravní zpracuje
plánek přístavby, který bude projednán se stavebním úřadem a poté bude s konečnou platností rozhodnuto o
zpracovateli projektu a vedení inženýrské činnosti.
plní se

K usnesení č. 12 ze dne 20. 8. 2019
Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu části ulice Lomená ve Zlenicích v rozmezí ulic Charvátova a Míru
metodou živice.
Vybraný dodavatel upřesnil způsob provedení a bude připravena smlouva. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám bude oprava provedena v nejbližším možném termínu roku 2020.
trvá
K usnesení č. 12 ze dne 24. 9. 2019
Obecní zastupitelstvo schvaluje provedení výsadby minimálně 10 kusů lip a 2 kusů dubu v ceně 3.500,- Kč/1
kus (cena zahrnuje materiál včetně práce).
Proběhla výsadba lip a dubů. Dokončují se práce pro podání žádosti Ministerstvu zemědělství o poskytnutí
dotace na nově vysázené stromy. Podání žádosti zajišťuje Ing. Gruber a dr. Hanyková.

K usnesení č. 13 ze dne 24. 9. 2019
Obecní zastupitelstvo ukládá Mgr. Klenovcovi zpracovat plán zimní údržby místních komunikací.
Mgr. Klenovec předložil částečný návrh plánu zimní údržby místních komunikací, který je třeba dopracovat
a dále doplnit o mapový podklad pro komunálního technika.
Mgr. Klenovec doplní textovou část plánu zimní údržby – posypový řád a mapovou dokončí ve spolupráci
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s p. Slancem a Ciglerem.
Budou určeny lokality pro umístění plastových kontejnerků s posypovým materiálem. Dále bude posypový
materiál objednán.
splněno
K usnesení č. 4 ze dne 29. 10. 2019
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup víceúčelového komunálního vozidla. Ustanovuje komisi ve složení p.
Stolař, Mgr. Klenovec, p. Cigler, p. Slanec, která provede výběr a předloží ho ke schválení zastupitelstvu.
Dr. Hanyková informovala, že komise předložila návrh na nákup dalšího traktoru. Dále proběhl výběr a
prověrka cenových nabídek na zakoupení multikáry. Bylo zjištěno, že levnější vozidla jsou stáří cca 30 let za
cenu kolem 250.000,- Kč, což negarantuje bezporuchový provoz. V nabídce je dále multikára za cenu
720.000,- Kč bez DPH (rok výroby 12/2002). Cena zcela nového vozidla tohoto typu se pohybuje v závislosti
na rozsah vybavení kolem 1, 2 – 1,5 mil. Kč. Optimální cena komunálního vozidla by pro obec byla kolem
400.000,- Kč, vzhledem k tomu, že obec očekává přijetí sponzorského daru určeného na nákup
komunálního vozidla. Na návrh zastupitelů bude ještě prověřena možnost nákupu vozidla na leasing nebo
jiného typu vozidla plnícího stejné funkce. Možnosti prověří pan Cigler s panem Slancem.
termín: 6. 12. 2019

4. Zprávy o činnosti komisí
Předseda komise stavební a investičního rozvoje informoval o její činnosti.
 Na ČOV Zlenice se konstatuje havarijní stav hydroizolace, byly získány dvě cenové nabídky na
opravu, a sice A. S: Namir s. r. o. (79.812,- Kč) a Izolatérství Konupka (52.860,- Kč). K opravě byla
vybrána výhodnější cenová nabídka s tím, že oprava by měla být realizována do 15. 12. 2019.
Přípravné práce pro firmu zajišťuje komunální technik.
 Ing. Gruber předložil ke schválení Provozní řád ČOV.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje Provozní řád ČOV Zlenice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Ing. Gruber předložil kalkulaci stočného dle vyhlášky 428/2001 Sb., když směrná čísla spotřeby jsou
36 m3/rok x osoba x cena. Cena má vycházet ze skutečných nákladů předcházejícího roku, když
v tomto případě by částka vycházela na 130,- Kč/m3. Takto vysoká cena je způsobena nutností
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odstranit havarijní stav, ve kterém se dlouhodobě neudržovaná ČOV nacházela. Zastupitelstvo proto
zohlednilo výjimečné náklady a pro stanovení platby stočného vycházelo pouze z běžných režijních
nákladů (elektřina, odběry vzorků, odvoz kalů, pravidelné kontroly technika, drobná údržba). Tím byla
cena stanovena na 50,- Kč/m3 a při směrném čísle spotřeby 36 m3 za rok činí na osobu a rok 1.800,Kč.

U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje stočné za využívání ČOV v obci Lštění pro rok 2020 ve výši 1.800,- Kč
na osobu a rok.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0

 Ing. Gruber informoval o nutnosti zajistit bojler na vodu v podkroví čp. 29, zajistí pan Cigler ve
spolupráci s komunálním technikem. Dr. Hanyková požádala o zpracování rozsahu nutných oprav
v bytě v 2. NP.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo ukládá zpracovat návrh oprav bytu v 2. NP čp. 29. Zajistí Ing. Gruber v rámci KSIR.
termín: 28. 2. 2020

Předseda komise dopravní a místního hospodářství informoval o činnosti komise.
 Byla provedena oprava propadlé komunikace na křižovatce ulice Grégrova směrem k mostu, kterou
zajišťovala SÚS.
 Zajišťují se cenové nabídky na výměnu vrchního krytu ČOV ve Zlenicích. Po jejich kompletaci budou
předloženy starostce a následně OZ ke schválení. Oprava mechanického zařízení ČOV se odhaduje na
cca 18.000,- Kč.
 Probíhá řešení opravy ulice Lomená ve Zlenicích.
 Posypový materiál, který je objednán, bude dovezen objednaným nákladním automobilem a složen ve
Zlenicích „Na Portále“. Dále budou zakoupeny 4 malé kontejnery (110 l) pro lokální zajištění
posypového materiálu a budou umístěny ve Lštění v ulicích Severní a K Zastávce, ve Zlenicích v ulici
Pod lesem a U Studánky.
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U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup 4 kontejnerů na posyp v ceně 5.070,- Kč/kus. Objednávku
kontejnerů včetně dovozu posypového materiálu zajistí pan Slanec.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
termín: 13. 12. 2019

 Pan Slanec upozornil na problém dopravní bezpečnosti, když vozidla parkují v rozporu s dopravními
předpisy v křižovatce ulic Grégrova a K Zastávce. Tento problém bude řešen v součinností s Policií
ČR.

Předseda komise pro občanské záležitosti informoval o činnosti komise. Od posledního zasedání navštívila
komise 3 občany, kteří oslavili životní jubileum, a předala blahopřání s dárkem jménem obce. Předseda
komise Jaromír Stolař pokračuje na programu údržby hospodaření na lesních pozemcích obce.
5. Návrh rozpočtu na rok 2020
Dr. Hanyková přednesla a podrobně zdůvodnila návrh rozpočtu na rok 2020. Předpokládá se, že hospodaření
za rok 2019 skončí přebytkem, když nebyly realizovány původně plánované investice výstavby inženýrských
sítí. Ve Zlenicích se stavba prodloužila z důvodu získávání nového povolení k provozování ČOV a ve Lštění
inženýrskou činnost prodloužilo vydání souhlasného stanoviska SŽDC. Dále se podařilo snížit náklady na
odvoz komunálního odpadu a zvýšit platební morálku při výběru místních poplatků.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek návrh rozpočtu na rok 2020, který bude
zveřejněn na úřední desce.

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2024
Dr. Hanyková přednesla a podrobně zdůvodnila návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2024.
U s n e s e n í č. 7:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok
2021- 2024, který bude vyvěšen na úřední desce.
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7. Rozpočtové opatření č. 4
Dr. Hanyková přednesla návrh rozpočtového opatření č. 4, který i zdůvodnila. Rozpočtové opatření se týká
především rozpočtování nákladů na veterinární služby toulavým zvířatům, dále nákladů na požární ochranu,
pojištění a místní správu.
U s n e s e n í č. 8:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

8. Projednání a schválení OZV – místní poplatky za KO
Dr. Hanyková předložila návrh vyhlášky č. 2/2019 o místních poplatcích za komunální odpad s tím, že tato
obsahuje nový výpočet pro stanovení místního poplatku a dále upravuje splatnost poplatku (do 30. 6.).
U s n e s e n í č. 9:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2019 o místních poplatcích za komunální odpad.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

9. Projednání a schválení OZV – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lštění
Dr. Hanyková předložila návrh vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Lštění.
U s n e s e n í č. 10:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lštění.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

10. Odměny zastupitelům a členům komisí
Dr. Hanyková předložila návrh na odměny zastupitelům a členům komisí, který předjednala s předsedy
komisí.
7

U s n e s e n í č. 11:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupiteli Ing. Lukáši Gruberovi ve výši 4.098,- Kč za zajištění
nového povolení provozování ČOV Zlenice a provedení archivace evidence stavebních dokladů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
U s n e s e n í č. 12:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu Janu Franklovi, členovi K-SIR, ve výši 2.000,- Kč za provedení
analýz poptávkových řízení.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 13:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu Věře Benešové, člence K-SIR, ve výši 2.000,- Kč za provedení
archivace evidence stavebních dokladů.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 14:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu Ing. Martinu Škopkovi, členovi K-SIR, ve výši 2.000,- Kč za
zpracování posudku stavebního stavu domu čp. 29.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 15:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupiteli Jaromíru Stolařovi ve výši 3.000,- Kč za aktivní
přístup při zpracování plánu hospodaření s lesním obecním majetkem.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
U s n e s e n í č. 16:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu Aleně Bičákové, člence komise pro veřejné záležitosti, ve výši
1.000,- Kč za aktivní přístup při péči občany.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 17:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu Aleně Purkardové, člence komise pro veřejné záležitosti, ve
výši 1.000,- Kč za aktivní přístup při péči občany.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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U s n e s e n í č. 18:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupiteli Miroslavu Slancovi ve výši 4.000,- Kč za aktivní
přístup při zajišťování oprav a údržby ČOV.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
U s n e s e n í č. 19:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupiteli Jaroslavu Ciglerovi ve výši 1.500,- Kč za aktivní
přístup při zajišťování kulturních akcí.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
U s n e s e n í č. 20:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu místostarostovi Miroslavu Klenovcovi ve výši 1.500,- Kč za
aktivní přístup při zabezpečení opravy komunálního traktoru.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1
U s n e s e n í č. 21:
Obecní zastupitelstvo schvaluje odměnu starostce JUDr. Jarmile Hanykové, CSc. ve výši 15.000,- Kč za
aktivní přístup při spolupráci s FÚ při provádění kontroly dotačních programů.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1

11. Aktuální stav projektů v místních částech
Ing. Gruber a dr. Hanyková informovali o aktuálním průběhu prací na projektech Vodovodu Lštění a Vodovod
a kanalizace Zlenice. Seznámili zastupitelstvo s výsledky výběrového řízení komisí pro zajištění administrace
dotací a výběru zhotovitele, když pro projekt Vodovod Lštění komise doporučila společnost AQECON a. s. a
pro projekt Vodovod a kanalizace Zlenice společnosti WITENDR s. r. o.
U s n e s e n í č. 22:
Obecní zastupitelstvo schvaluje provedením dotační administrace pro projekt Vodovod Lštění firmu
AQECON a. s. a pro projekt Vodovod a kanalizace Zlenice firmu WITENDR s. r. o. a pověřuje dr.
Hanykovou uzavřením příkazních smluv.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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12. Návrh na změnu výše místního poplatku za psa včetně OZV a nájmu z hrobového místa
Dr. Hanyková předložila návrh nové sazby poplatku ze psů včetně nového znění vyhlášky, která tento místní
poplatek upravuje.
U s n e s e n í č. 23:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV o místním poplatku ze psů, když roční poplatek za prvního psa
činí 140,- Kč a za každého dalšího psa 200,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Dr. Hanyková informovala, že byla dokončena kontrola evidence hrobových míst a smluv o nájmu hrobových
míst. Hřbitov disponuje celkem 190 hrobovými místy, 35 smluv končí v roce 2019, doporučuje se při nově
uzavíraných smlouvách stanovit sazbu ve výši 150,- Kč/rok za každé hrobové místo.
U s n e s e n í č. 24:
Obecní zastupitelstvo schvaluje výši nájmu hrobového místa pro smlouvy nově uzavírané od r. 2020 ve
výši 150,- Kč/hrobové místo/rok. Nové smlouvy budou i nadále uzavírány na dobu 10 let.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

13. Různé
 Dr. Hanyková předložila zastupitelstvu návrh na ustanovení inventarizační komise ve složení pánové
Mgr. Klenovec, Cigler, Slanec.
U s n e s e n í č. 25:
Obecní zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi pro provedení inventur v r. 2019 ve složení Mgr.
Klenovec, předseda, p. Cigler, p. Slanec.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková požádala zastupitele o schválení finančních darů za účelem příspěvku na nákup
komunální techniky.
U s n e s e n í č. 26:
Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí finančního daru ve výši 150.000,- Kč od firmy Všeobecný lékař
Brno s. r. o. a finančního daru ve výši 100.000,- Kč od firmy G8 OPEN s. r. o. Současně pověřuje dr.
Hanykovou uzavřením darovacích smluv.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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 Dr. Hanyková informovala zastupitelstvo o uzavření smlouvy o poskytnutí práv k užívání software č.
SML-01614/19 s firmou ALIS spol. s r. o. pro zpracovávání agendy spisové služby. Náklady 3.030,Kč.
U s n e s e n í č. 27:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí nákup software spisová služba.

 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech.
U s n e s e n í č. 28:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a o jejích vzájemných právech a povinnostech.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o doručení žádosti o spolupráci paní Jany Kalinové provozující spolek
„DRáČe“, který organizuje společné trávení času rodičů a dětí pro děti předškolního a školního věku,
k tomu doplnila, že spolek z obce navštěvuje celkem 8 dětí.
U s n e s e n í č. 29:
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost spolku ve výši 2.000,- Kč formou konkrétního
financování, např. nákupu hraček, kreslících potřeb apod.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o tom, že ustanovený kronikář obce absolvoval školení a je třeba ustanovit
zodpovědnou osobu, která bude společně s kronikářem za vedení kroniky odpovídat. Pro roky 2001 –
2018, kdy se kronika nevedla, bude zpracován jeden svazek a vydán za celé období společně, dále pak
bude vydáván jeden svazek pro každý rok s tím, že kronika bude vedena v písemné formě a záložně
elektronicky.
U s n e s e n í č. 30:
Obecní zastupitelstvo pověřuje jako odpovědného zastupitele za vedení kroniky dr. Hanykovou a osobu
spolupracující s kronikářem Jaromíra Stolaře.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
 Dr. Hanyková informovala o cenové kalkulaci – výpočet cen za vodné a stočné za rok 2020 pro místní
část Zlenice, když ceny vodného zůstávají stejné. Výpočet předkládá VHS Benešov.
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U s n e s e n í č. 31:
Obecní zastupitelstvo schvaluje výpočet cen vodného a stočného od 1. 1. 2020 ve výši 30, 28 Kč bez DPH
a 34,82 Kč včetně DPH/m3 .
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková předložila žádost Posázaví o. p. s. na příspěvek pro projekt Čistá řeka Sázava 2020.
U s n e s e n í č. 32:
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek spolku Posázaví o. p. s. na projekt Čistá řeka Sázava 2020 ve
výši 8.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
 Dr. Hanyková informovala zastupitelstvo o uzavření Dodatku č. 1 s firmou DIMATEX CS, spol. s r.
o., která zajišťuje umístění kontejneru na textilní odpad s tím, že umístění je bezplatné stejně jako
odvoz kontejneru.
U s n e s e n í č. 33:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 s firmou DIMATEX CS, spol. s r. o. na
umístění kontejneru na sběr textilu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala zastupitele o předložení návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě pro akci „Lštění – vodovod“.
U s n e s e n í č. 34:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě č. 2502/00066001/2019-BN/ZO/VS se Středočeským krajem zastoupeným KSÚS pro zřízení věcného
břemene na akci „Lštění – vodovod“.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková podala návrh na schválení nájmu části pozemku parc. č. 872/2 v k. ú. Lštění o výměře
12,5 m2 k umístění plechové garáže, doba nájmu do 31. 12. 2020, záměr nájmu byl řádně vyvěšen na
úřední desce.
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U s n e s e n í č. 35:
Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Lubošem Kafkou na nájem části
pozemku parc. č. 872/2 v k. ú. Lštění o výměře 12,5 m2 za cenu 70,- Kč/m2/rok do 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

 Dr. Hanyková informovala o záměru nájmu části pozemku parc. č. 34/1 v k. ú. Lštění o výměře 100
m2 za cenu 70,- Kč/m2/rok na dobu pěti let.
U s n e s e n í č. 36:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí záměr nájmu části pozemku parc. č. 34/1 v k. ú. Lštění o výměře
100 m2 za cenu 70,- Kč/m2/rok na dobu pěti let.

8. Diskuse
Ing. Gruber přednesl návrh na částečné financování silvestrovského ohňostroje pro děti, které ve spolupráci
s občany organizuje obec Lštění ve výši 2.000,- Kč.
U s n e s e n í č. 37:
Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek na kulturní akci pro děti 31. 12. 2019 ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0

9. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je 20. 12. 2019 v 18. 00 hod.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Slanec v.r.
Jaroslav Cigler v.r.

Zapisovatel:

Ing. Lukáš Gruber v.r.

Starostka:

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc. v.r.
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