Z á p i s č. 12/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 20. 12. 2019 od 18:00 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Ing. Lukáš Gruber, Vladimír Kadlec,
Miroslav Slanec
Omluveni : 2

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. Lukáš Gruber a Vladimír Kadlec, zapisovatele JUDr. Jarmilu
Hanykovou, CSc. a seznámila s programem zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Ing. Lukáše Grubera a Vladimíra Kadlece
a zapisovatele JUDr. Jarmilu Hanykovou, CSc. a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Schválení rozpočtu na rok 2020
4. Schválení OZV o zrušení OZV č. 2/2008
5. Schválení rozpočtového opatření č. 5
6. Rozhodnutí o nájmu části pozemku parc. č. 34/1 v k. ú. Lštění
7. Různé
8. Závěr
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3. Schválení rozpočtu na rok 2020
Dr. Hanyková informovala, že návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce a ze strany občanů nebyly
vzneseny žádné připomínky. Jako nutné se ještě ukázalo návrh upravit o § 3319, kdy je třeba samostatně
rozpočtovat náklady na pořizování kroniky, § 5213 – krizové opatření, které zákon ukládá jako povinné
kalkulovat a dále doporučila navýšit částky v § 3635 – územní plán (v roce 2019 nebylo vyčerpáno, práce
nebyly ukončeny) a v § 6171 – činnost místní správy (předpokládají se vyšší náklady na údržbu budovy
obecního úřadu).
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020, jak byl na jednání dnešního zastupitelstva
předložen.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

4. Schválení OZV o zrušení OZV č. 2/2008
Dr. Hanyková informovala o vydání nového zákona o místních poplatcích, který některé poplatky ruší a zavádí
jiné nově. Z toho důvodu je nutné zrušit část obecně závazné vyhlášky č. 2/2008 o místních poplatcích.
Předkládá proto OZV č. 4/2019, kterou se ruší oddíly č. I., III. - X.
U s n e s e n í č. 3:
Obecní zastupitelstvo schvaluje OZV č. 4/2019 o zrušení OZV č. 2/2008.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0

5. Schválení rozpočtového opatření č. 5
Dr. Hanyková objasnila důvody návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 5. Tyto vycházejí především z toho,
že příspěvky za děti navštěvující MŠ a ZŠ v Čerčanech byly OÚ Čerčany vyúčtovány v prosinci 2019 a jejich
výše byla vyšší, než bylo původně rozpočtováno. Dále bylo třeba navýšit část rozpočtu určenou na komunální
služby a územní rozvoj, když bylo možné zakoupit komunální vozidlo a rovněž byly navýšeny výdaje určené
na péči o vzhled obce tak, aby nedošlo k překročení rozpočtu. Navýšení bylo pokryto z v letošním roce
nevyčerpaných nákladů na silnice a odvádění a čištění odpadních vod. Rozpočtované náklady na opravy silnic
nebyly zcela vyčerpány pro nepřízeň počasí a na čištění odpadních vod bylo čerpáno rovněž méně prostředků
pro opoždění inženýrské činnosti při získávání stavebního povolení.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v předloženém znění.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 0
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6. Rozhodnutí o nájmu části pozemku parc. č. 34/1 v k. ú. Lštění
Dr. Hanyková informovala, že 4. 12. 2019 byl zveřejněn záměr nájmu části pozemku č. parc. 34/1 v k. ú.
Lštění o výměře 100 m2 na dobu 5 let za cenu 70,- Kč za m2 a rok. O nájem projevil zájem pan Jiří Kaprálek.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo schvaluje nájem části pozemku č. parc. 34/1 v k. ú. Lštění za nájem 70,- Kč za m2
a rok a pověřuje dr. Hanykovou uzavřením nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

7. Různé
Dr. Hanyková připomněla, že termín pro ukončení inventur za rok 2019 je stanoven na 31. 1. 2020.
U s n e s e n í č. 6:
Obecní zastupitelstvo ukládá inventarizační komisi pracovat tak, aby inventury byly ukončeny k 31. 1.
2020.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0

8. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je 28. 1. 2020 v 18. 00 hod.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Lukáš Gruber v.r.
Vladimír Kadlec v.r.

Zapisovatel:

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc, v.r.

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc, v.r.
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