obec

Písková Lhota

Poděbradská 17 29001 Písková Lhota
Tel.: 725 524 423
e-mail: piskova.lhota@ seznam.cz
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2018
USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 29. 10.2018 OD 17 HODIN
-

1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Písková Lhota bylo zahájeno v 17 hodin dosavadní starostkou obce Písková Lhota (dále
jako předsedající).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle ~ 53 zákona č. 49 1/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ~ 91 odst. I zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 21. 10., žádný návrh nebyl podán). Informace podle *
93 odst. I zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Písková Lhota zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu více než 7 dní, ato od 19. 10. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce‘~.
Starostka informovala, že paní Ing. Monika Němečková podala dne 17. 10. písemnou rezignaci na mandát člena ZO
Písková Lhota. Jako první náhradník za volební stranu LIST pro Pískovku nastupuje pan Jindřich Stýblo.
Zastupitelé za volební stranu Pro rozvoj a lepší tvář obce dne 24. 10. podal rezignaci pan Jiří Pošíval, jako náhradník
nastupuje 25. 10. pan František Doležal. Dne 29. 10. podala rezignaci paní Martina Khan a pan František Doležal,
jako náhradníci jsou v pořadí paní Jana Karásková a pan Zdeněk Sverma.
-

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno je
5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (* 92
odst. 3 zákona o obcích).
a) složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s * 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (*55 zk. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v * 69 odst. 2 zákona o obcích “Slibuji věrnost
Ceské republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Písková
Lhota a jejích občanů a řídit se Ustavou a zákony Ceské republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova ‘slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha 2)
Zádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
b) určení ověřovatelů a zapisovatelky
Jako zapisovatelku navrhla D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla Ivanu Safránkovou a Renatu Fialovou
Usnesení Č. 57/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 58/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu I. Šafránkovou a R. Fialovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v
souladu s informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce. Program byl upraven tak, že složení slibu
proběhne v bodě 1, dále byl změněn bod 10) Schválení věcného břemene pro cyklostezku, bod 11) Diskuze
-

Program:
1) Zahájení
a) složení slibu
b) určení ověřovatelů a zapisovatelky
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (~7l odst. 1 písm. a) zákona o
obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (* ‘72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Nucený převod akcií Ceské spořitelny a.s. na Erste Group Bank AG
‘7) Ošetření veřejné zeleně v katastru obce výběr arboristické firmy
8) Ceník věcných břemen
9) Rozpočtové opatření
10) Schválení věcného břemene pro cyklostezku
11) Diskuze
-

-

Usnesení č. 59/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O

3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy vzneseny nebyly.
Usnesení Č. 60/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (~71 odst. I písm. a) zákona o
obcích)

Předsedající navrhla, aby členové ZO byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy nebyly
vzneseny.
Usnesení Č. 61/ 2018: ZO Písková Lhota v souladu s ~ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty bude člen zastupitelstva uvolněn.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatovala, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu
způsobu hlasování musí schválit ZO. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy ZO odevzdány do
hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům ZO bude umožněno výsledek sčítaní
zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy ZO k přednesení návrhu na změnu způsobu hlasování. Zádné návrhy nebyly
podány.
Usnesení Č. 62/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty hlasováním.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
d) volba starosty
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh: paní Alena Rosenbergová
Usnesení Č. 63/ 2018: ZO Písková Lhota volí starostkou Alenu Rosenbergovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O

Po zvolení starosty pokračuje starostka ve vedení zasedání (dále jen předsedající)
e) Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh: paní Ivana Safránková
Usnesení Č. 64/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje místostarostkou Ivanu Šafránkovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členu finančn (ho a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor(* 117 odst. 2 a ~ 84 odst..
2 písm. I zákona o obcích), nebot‘ funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem
puvodního zastupitelstva. ZO určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy. Cleny výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou může být
jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemuže být starosta, místostarosta ani osoba
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Předsedající navrhla, aby ZO zřídilo FV a KV, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Usnesení č. 65/ 2018: ZO Písková Lhota zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhu na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Renata Fialová
Usnesení Č. 66/ 2018: ZO Písková Lhota volí předsedou finančního výboru Renátu Fialovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: pan Jindřich Stýblo
Usnesení č. 67/ 2018: ZO Písková Lhota volí předsedou kontrolního výboru Jindřicha Stýbla
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
d) volba členu finančního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhu na členy finančního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Jana Pecháčková a paní Monika Adamová
Usnesení Č. 68/ 2018: ZO Písková Lhota volí členy finančního výboru Janu Pecháčkovou a Moniku Adamovou
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
e) volba členu kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy ZO k podávání návrhu na členy kontrolního výboru.
Byl podán následující návrh: paní Naděžda Pekárková a paní Jana Kovaříková
Usnesení Č. 69/ 2018: ZO Písková Lhota volí členy kontrolního výboru Naděždu Pekárkovou a Janu Kovaříkovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členu zastupitelstva (* ‘72 odst. 2 zákona o obcích)
Usnesení Č. 70/ 2018: ZO Písková Lhota v souladu s ~ 72 odst. 2 a ~ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny za výkon jednotlivých funkcí členu zastupitelstva takto:
starosta
40 988 Kč,
místostarosta
22 134 Kč,
předseda výboru nebo komise
2 459 Kč,
člen výboru
460 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
I 230 Kč.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O

Usnesení č. 71/2018: ZO Písková Lhota v souladu s ~ 72 odst. 2 a * 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. listopadu 2018.V případě
nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v
obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru,
předsedy komise, člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Pro:
5
Proti: 0
Zdržel se:
0
6) Nucený převod akcií České spořitelny a.s. na Erste Group Bank AG
V držení obce bylo 200 ks akcií Ceské spořitelny.
-

Usnesení č. 72/ 2018: ZO Písková Lhota bere na vědomí nucený převod akcií České spořitelny a.s. na Erste Group
Bank AG za cenu I 328 Kč/ks.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
-

7) Ošetření veřejné zeleně v katastru obce v‘~běr arboristické firmy
Jedná se o lípy podél silnice, lípu vedle hřbitovní zdi, javor vedle domu č. p. 48 a břízu v zahradě MS. Byly osloveny
2 firmy, aby podaly nabídloi. Nabídka firmy ALMA-Linně, s.r.o. obsahovala rozbor: stromy budou ošetřeny na S 8
let. Ošetření proběhne během prosince až ledna. Javor a břízu doporučují pokácet, lípy podél silnice prořezat, lípa
vedle hřbitovní zdi je zdravá, způsobuje praskání zdi, ale nezpůsobuje poškození hrobů a náhrobků v blízkosti.
Nedoporučují kácení. 2. nabídka firmy ing. Tomáš Nováček nabídla částku bez podrobného rozboru.
Usnesení č. 73/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje nabídku firmy ALMA-Linné, s.r.o. na odborné ošetření stromů a
pověřuje starostku podepsáním smlouvy.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O
-

-

-

8) Ceník věcných břemen
Vypracovala a přednesla I. Safránková. Písková Lhota měla dosud pouze jednu výši věcného břemena pro všechny
případy. V novém ceníku jsou rozlišeny výše věcných břemen.
Usnesení č. 74/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje ceník věcných břemen. (příloha 3)
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
9) Rozpočtové opatření
Usnesení č. 75/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (příloha 4)
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 76/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 5 (příloha 5)
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
10) Schválení věcného břemene pro cyklostezku
Vysvětlila I. Safránková věcné břemeno měla obec zajistit po dokončení cyklostezky do konce roku 2012. Věcné
břemeno je nutné zřídit ve prospěch obce (právo užívání), břeh Výrovky je v majetku Povodí Labe, cyklostezka vede
přes lávku .Musel být vyhotoven nový geometrický plán.
Usnesení č. 77/ 2018: ZO Písková Lhota schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obce Písková Lhota na p. p.
č. 1584/2 a St. p. Č. 330 k. ú. Písková Lhota v majetku Povodí Labe, státní podnik.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
—

11) Diskuze
Bude se budovat kruhový objezd? Stále probíhají přípravné práce.
Opětovná připomínka na stav silnice 11/611 připravuje se nová projektová dokumentace. Na opravu silnice chce
KUSK čerpat dotaci, předpokládaný začátek opravy je asi za 2 roky.
Bývalá předsedkyně kontrolního výboru poděkovala kolegyním z výboru za spolupráci a předala jim drobný dárek.
Informovala přítomné, že z hlediska kontrolního výboru se podařily uložené úkoly usneseními splnit.
Dotaz na „těžbu štěrkopísku“ firma zajištující přípravu těžby štěrkopísku zaslala fakturu na 121 000 Kč pouze
s písemným výčtem prací, žádné konkrétní výstupy údaje zjednání. Starostka se nyní snaží získat podklady a
výsledky, které podle písemného výčtu prací měly vzniknout.
—

—

4

