o b e c Písková Lhota
Poděbradská 17 29001 Písková Lhota
Tel.: 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@seznam.cz
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 4/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONANÉHO DNE 28.6.2018
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

A. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, M. Němečková, M. Khan, P. Paleček
J. Pošíval
D. Matějčková

1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání.
Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s * 91 odst. 1 zk. 128/200 Sb., o obcích. Informace o
svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 19. 6. 2018. Zároveň bylo zveřejněno na elektronické
úřední desce od 19. 6. 2018. Starostka dle prezenční listiny (příloha č. 1) konstatovala, že je přítomno 6 členů, takže
zastupitelstvo obce (dále jen ZO)je usnášeníschopné
Jako zapisovatelku určila D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou a M. Khan
Usnesení č. 24/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu I. Safránkovou a M. Khan.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

Starostka dále konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla vznesena
připomínka. Program veřejného zasedání byl doplněn o bod 10, 11, 12, 13, 14
10) Plán kontrol na rok 2018
11) Strategický plán rozvoje sportu obce Písková Lhota
12) Místní akční plán vzdělávání v MŠ Cipísková
13) QZV č. 4 O stanovení systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, tříděni~ využívání a odstraňování KO a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Písková Lhota
14) Různé
Usnesení Č. 25/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje doplněný program veřejného zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2017
Závěrečný účet obce Písková Lhota byl vyvěšen dne 6. června 2018, na elektronické úřední desce byl zveřejněn 6. 6.
2018.
Usnesení Č. 26/ 2017: ZO Písková Lhota schvaluje vyřazení nedohledaného majetku uvedeného ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje ze dne 4.6.2018 bod b) chyby a nedostatky
zjištěné za předchozí roky (strana 9-10)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

Usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 ve složení:
výsledek hospodaření obce za rok 2017 ve výši 2 532 264,11 Kč v plném členění
konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2017 je 3 777 215,90
12. 2017 jsou ve výši 1145118Kč.
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Cipísková ve výši 225, 77
obce,
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 odborem kontroly KU
2018 se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky při kontrole 4. 6. 2018
-

podle rozpočtové skladby,
Kč, úvěry ke splacení k 31.

-

Kč bez odvodu do rozpočtu

-

Středočeského kraje z 4. 6.

-

závady zjištěné při předchozích přezkoumáních do roku 2017 týkající se nedohledání DDHM, kdy ZO dne 20. 4.
2016 rozhodlo, že zjištěný nesoulad bude řešen po uzavření vyšetřování Policie CR. Dle sdělení zastupitele obce
pověřeného výkonem funkce starosty (při dílčím přezkoumání) a starostky obce (při konečném přezkoumání), se
k této záležitosti zastupitelstvo znovu vrátí, v případě nemožnosti dohledání příslušného majetku, resp. dokladů
rozhodne o potvrzení zjištěného stavu a případného uplatnění škody na již odsouzeném starostovi obce
-

s vyjádřením s výhradami. ZO bere na vědomí, že chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření byly
částečně napraveny. Byl upraven Protokol o kontrole v MS Cipísková. V době přezkoumání hospodaření byla
kontrola hospodaření MS Cipísková provedena Finančním výborem obce Písková Lhota, zápis o kontrole měl
formální nedostatky, doporučenou úpravou protokolu byly odstraněny. Dále jako bod 10 dnešního zasedání bylo
zařazeno projednání a schválení Plánu kontrol do 30. 9. 2018, podle kterého bude zkontrolováno hospodaření MS
Cipísková do 20. 9. 2018 (usnesení č.40/ 2018). ZO Písková Lhota přijalo usnesení č. 26/ 2018: „ZO Písková Lhota
schvaluje vyřazení nedohledaného majetku uvedeného ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským
úřadem Středočeského kraje ze dne 4.6.20 18 bod b) chyby a nedostatky zjištěné za předchozí roky (Strana 9-10)«
Pro:

6

Proti:

O

Zdržel se:

O

Usnesení Č. 28/ 2017: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje účetní závěrku obce Písková Lhota za rok 2017 ve
složení:
výkazy (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha, přehled o peněžních tocích)
inventarizační zpráva
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje z 4. 6. 2018
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

-

3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Cipísková
Usnesení Č. 29/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje hospodaření MŠ Cipísková, zlepšený hospodářský výsledek za rok
201‘7 činí 225, 77 Kč.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 30/ 2018: ZO Písková Lhota souhlasí s přidělení zisku vytvořeného v roce 2017 takto:
příděl do rezervního fondu ve výši 225, 77
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
-

Usnesení Č. 31/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje účetní závěrku obce příspěvkové organizace Mateřská škola
Cipísková za rok 2017 ve složení:
výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
inventarizace
zpráva o kontrole PO za rok 2017
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

-

4) Obecně závazné vyhlášky
Usnesení č. 32/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o niístním poplatku ze psů
Pro:
6
Proti:
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 33/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/ 2018 o nočním klidu
Pro:
5
Proti:
1
Zdržel se:
O
Usnesení č. 34/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/ 2018 Požární řád obce
Pro:
6
Proti:
Zdržel se:
O

5) Schválení finančního rříspěvku na letní školní výlet
Usnesení č. 35/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000Kč na žáka ZŠ Hořátev, který
v současné době bydlí v Pískové Lhotě. Finanční příspěvek bude vyplacen na účet ZS Hořátev po dodání jmenného
seznamu včetně adres žáků.

Pro:

6

Proti:

O

Zdržel se:

O

6) Vyhodnocení podaných nabídek na pronájem obecní prodejny
Starostka informovala, že proběhlo jednání o předání s Jednotou, od 21. července bude prodejna zavřená a zástupci
obce převezmou inventář.
Usnesení Č. 36/ 2018: ZO Písková Lhota pronájem obecní prodejny s provozovatelem prodejny Kostelní Lhota a
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy s výší nájemného 3 000 Kč.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O

‘7) Rozpočtové opatření č. 1
Usnesení Č. 37/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1/20 18 (Příloha č. 2),
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:

8) Kácení stromů v lokalitě u Bábinky 2 břízy, u pomníku padlých 2 lípy
Pí Hájková požádala ještě o odstranění javoru v sousedství č. p. 48
Usnesení Č. 38/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje pokácení stromů v lokalitě u Bábinky
padlých 2 lípy, 1 javor v sousedství č.p. 48
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
—

—

—

2 břízy, u pomníku

—

9) Prodloužení zaplocení zahrady MŠ Cipísková
Usnesení Č. 39/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje zaplocení zahrady MS Cipísková
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
10) Plán kontrol na rok 2018
Plán kontrol kontrolního a finančního výboru do 30. 9. 2018 předložila pí Němečková
Usnesení Č. 40/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje plán kontrol do 30. 9. 2018 (Příloha č. 3)
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
11) Strate~ick‘~ plán rozvoje sportu obce Písková Lhota
Pí Němečková vypravovala Plán rozvoje sportu a seznámila s ním přítomné.
Usnesení č. 41/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje Strategický plán rozvoje sportu obce Písková Lhota na období
2018 2025 (Příloha č.4)
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
—

12) Místní akční plán vzdělávání v MŠ Cipísková
Usnesení Č. 42/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje Místní akční plán vzdělávání v MS Cipísková v obvodu obce
s rozšířenou působností Poděbrady (Příloha č.5)
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
13) OZV č. 4 o stanovení systému shromažd‘ování. sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání
se stavebním odpadem na území Písková Lhota
Usnesení Č. 43/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje OZV č. 4 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území Písková Lhota
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
1

14) Různé
Starostka informovala přítomné:
do 31. 7. 2018 musí být podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů. Poskytovaná dotace je 85%. Budou
rozneseny letáky. Kdo bude mít zájem o kompostér může zaslat zprávu mailem nebo vyplněnou anketní část letáku
vrátit na OU.
sekačku Van se nepodařilo prodat, nikdo neměl zájem.
zástupce Zemědělské společnosti a.s. Písková Lhota přislíbil dar na opravu místní komunikace
-

-

proběhl soud s firmou Lesy Novák kvůli nezaplacenému dluhu za vytěžené dřevo, nabízen smír obec se vzdá
sankčních poplatků, obec na smír nepřistoupila. Zatím rozhodnuto, že veškeré náklady na soudní spor hradí Lesy
Novák. Na příštím stání se bude rozhodovat, od kdy běží sankční poplatky.
byla ukončena spolupráce s firmou EKP služby s.r.o. na zahájení těžby písku na obecních pozemcích. Tato firma
platila paušálně 4 000 Kč měsíčně báňského inženýra a nyní chce tento výdaj uhradit od obce.
-

—

-

Návrh na oplocení kontejneru na tříděný odpad, aby odpad „nelétal“ do parku.
Upozornění na chybějící značku v blízkosti domu č. p. 111.
Dotaz, zda by zástupce obce mohl zaurgovat opravu hlavní silnice —jsou vyjeté koleje v asfaltu. M. Khan odpověděla,
že ještě před tím, než byla v zastupitelstvu psala žádost na SUS o opravu, SUS vždy zdůvodnila, proč to nejde.
Upozornění, že v lese vedle budovy TJ Sokol přibývají odpadky. Místostarostka odpověděla, že se nejedná o obecní
les.
Návrh na značku se sníženou rychlostí v ulici Spojovací.
Starostka podala další informace:
před podáním žádosti o rekonstrukci veřejného osvětlení je nutné provést pasportizaci veřejného osvětlení, potom se
rekonstrukce rozdělí do etap a postupně se budou podávat žádosti o dotace na Min. pro místní rozvoj, KUSK
Program rozvoje venkova.
pozvánka na veřejná zasedání nebude zasílána formou sms, k tomuto účelu hromadné sms neslouží (jsou určeny
k informovanosti občanů v oblasti IZS, ochrany obyvatelstva, mimořádným událostem, apod.)
Předsedkyně kontrolního výboru informovala o proběhlém jednání s TJ Sokol, byla jim nabídnuta spolupráce
s vypracováním žádostí o dotace na rekonstrukci Sokolovny a činnost. Sokolovna je ve vlastnictví TJ Sokol, pozemky
jsou obecní nebo rovněž ve vlastnictví TJ Sokol Písková Lhota. Problém při získávání dotací je, že TJ Sokol nemá
členskou základnu mládeže. Cinnost s mládeží je při přidělování dotací v současné době preferovaná. Podmínkou
pomoci obce se zpracováním žádostí o dotace je předložení prukazného účetnictví TJ Sokol Písková Lhota, včetně
vkládání účetní uzávěrky do Veřejného rejstříku a Sbírky listin.
Dotaz: o jaké nedostatky zjištění při kontrole hospodaření KUSK se jedná? Jedná se vyřazení velkého množství
drobného majetku při inventarizaci v roce 2015, kdy tehdejší zastupitelstvo odložilo řešení nenalezeného drobného
hmotného majetku cca v částce 400 tis. Kč na dobu po ukončení šetření Policií CR.
Dotaz
proč neprobíhá diskuze mezi zastupiteli před přijetím jednotlivých usnesení. Občané se tak nedozví
stanovisko jednotlivých zastupitelů. Starostka přislíbila, že příště dojde při jednání ZO k nápravě.
Námět na obnovení jednání o výjezdu z ul. Spojovací na Poděbradskou.
-

—

-

‚

—

Zapsala: D. Matějčková
Ověřovatelé zápisu:
M. Khan
I. Safránková

/

