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. 5/2018
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA KONANÉHO DNE 22.8.2018
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

A. Rosenbergová, R. Fialová, M. Němečková, M. Khan, P. Paleček, J. Pošíval
I. Safránková
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 13. 8. 2018. Zároveň bylo zveřejněno na elektronické
úřední desce od 13. 8. 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 R. Fialovou a M. Khan
Usnesení č. 44/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu R. Fialovou 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 žádná
připomínka. Program veřejného zasedání byl doplněn o bod 8, bod 5 byl rozšířen o rozpočtové opatření č. 3
5) Rozpočtové opatření č. 2 a 3
8) Smlouva o výpůjčce pozemků Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje
Usnesení č. 45/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje doplněný program veřejného zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Sřednědobý výhled obce Písková Lhota a MŠ CIPÍSKOVÁ
Starostka seznámila přítomné s jednotlivými položkami obou střednědobých výhledů rozpočtů..
Usnesení č. 46/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Písková Lhota na
období 2018 2020 (příloha č. 2).
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

Usnesení Č. 47/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MŠ CIPÍSKOVÁ na
období 2019 2020 (příloha č. 3).
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

3) Projednání žádosti firmy Norwit, s.r.o.
Firma NorWit,s.r.o. znovu podala žádost o prodej obecních pozemků p. Č. 655/22 (orná půda) a 655/10 (ostatní
plocha). Upřesnili, že by rádi odkoupili pouze části uvedených pozemků, které navazují na pozemek ve vlastnictví
firmy NorWit č. 655/ 12. Dále žádají o rámcové projednání možnosti prodeje části pozemků č. 659 a 656 (oba jsou
lesní pozemky), každý o výměře cca 300 m2. V tomto případě se jedná o výhled rozvoje firmy.
Dále firma NorWit, s.r.o. podala žádost o souhlas s přístavbou na vlastní pozemcích 644/1, 632/2, 655/12. Přístavba
bude navazovat na původní stavbu, jedná se o skladovací prostory.
Pozemek 655/10 úplně neplní funkci příjezdové cesty, je zarostlý. V případě, že by byl prodán celý, byl by
v budoucnu zamezen přístup k lesním pozemkům v majetku obce.
Náklady související s podejem pozemku bude hradit firma Norwit, s.r.o.
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Usnesení Č. 48/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a souhlasí s přístavbou objektu č. p. 211 firmy NorWit s.r.o. na
vlastních pozemcích p. Č. 644/1, 632/2 a 655/12.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 49/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje odprodej části pozemku p. Č. 655/22 v k. ú. Písková
Lhota a pověřuje starostku jednáním ve věci prodeje.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 50/ 2018: ZO Písková Lhota projednalo a neschvaluje odprodej části pozemku p. Č. 655/10 v k. ú. Písková
Lhota.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
4) Obecně závazná vyhláška
Usnesení Č. 51/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/ 2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
5) Rozpočtové opatření č. 2 a 3
Připomínka 1 pařez nevyfrézovaný
Usnesení č. 52/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření Č. 2/2018 (Příloha Č. 4),
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
Usnesení Č. 53/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 (Příloha č. 5),
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
—

6) Zřízení povodňové komise
Usnesení č. 54/ 2018: ZO Písková Lhota bere na vědomí informaci o zřízení povodňové komise ve složení: předseda
starostka obce Alena Rosenbergová, místopředseda Jindřich Stýblo, člen Ivana Safránková.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O

-

‘7) Výběr nové sekačky
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, výběrová komise byla šestičlenná. Celkem bylo 6 šest nabídek, z toho tři nabídky
nevyhovovaly, 1 nabídka byl stroj bez žacího ústrojí. Pořadí firem, jejichž nabídky, které vyhověly zadání:
1. Sátek nářadí a stroje
2. NOBUR s.r.o
3. J. Jetýlek, Kolín
Usnesení Č. 55/ 2018: ZO Písková Lhota bere na vědomí výsledek výběrového řízení na nákup nové sekačky. Byla
vybrána sekačka RIDER Husqvarna P 524 s žacím ústrojím Combi 122. ZO Písková Lhota pověřuje starostku Alenu
Rosenbergovou podpisem kupní smlouvy na vybranou sekačku.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
—

8) Smlouva o výpůjčce pozemků KSÚS Středočeského kraje
Usnesení Č. 56/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje záměr výpůjčku pozemku p.č. 506/4 k. ú. Písková Lhota a 483/4
k. ú. Přední Lhota pro účely realizace stavby Iii 611 x III 329 Poděbrady Přední Lhota, okružní křižovatka, na dobu
určitou a to od data zahájení stavby do ukončení stavby, tj. do právní moci kolaudačního rozhodnutí. Smluvní vztah je
nezbytný pro realizaci stavby a vydání stavebního povolení.
Pro:
6
Proti:
O
Zdržel se:
O
-

-

Diskuze:
Připomínka při nákupu sekačky n konci léta poběží záruka a sekačka bude stát. Starostka se pokusí vyjednat
prodloužení záruky. Dotaz neměl by se nákup odložit po volbách? Nebylo by vhodné, nabídnutá cena je časově
omezena. Uvažuje se o přikoupení kartáče na sníh a spadané listí, sekačka bude v záruční době v provozu.
Starostka v krátkosti seznámila občany s událostmi v obci od minulého veřejného zasedání:
Jednota předala obecní prodejnu 27. 7. 2018. Dobrovolníci ihned se začali s úklidem a malováním.
Dobrovolníci pracovali bez odměny. Na obecním úřadu od 31. ‘7.do 2. 8. probíhal prodej rohlíků a chleba.
Do kontejneru na tříděný odpad někdo vhodil komunální odpad.
Proběhlo kácení stromů, CEZ zkrátil smrk u bytovky, který prorůstal do el. vedení. Při obhlídce byly zjištěny
proschlé topoly u Brůdku, prořezání z důvodu špatně přístupného terénu provedli hasiči z Nymburka. Jsou
—

—

-

-
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