PÍSKOVÁ
L HOTA

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 4/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANEHO DNE 14. srpna 2019 OD 17 HODIN
Přítomni:
Omluveni:
Zapisovatelka:

A. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, L. chvátal, J. Mašindová,
J Stýblo
D. Matějčková

1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání,
konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s ~ 92 odst. 1 zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 5. 8. 2019. Zároveň bylo
zveřejněno na elektronické úřední desce od 5. 8. 2019. Starostka dle prezenční listiny (příloha 1)
konstatovala, že je přítomno S členů, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila D. Matějčkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou a R.
Fialovou
-

Usnesení č. 46/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 47/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu I. Safránkovou a R. Fialovou
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
Starostka dále konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla
vznesena žádná připomínka.
Usnesení č. 48/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje navržený program veřejného zasedání.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Schválení žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2017 —2020 na rekonstrukci veřejného
osvětlení
V I. etapě rekonstrukce VO by měla být provedena výměna bodů VO v Poděbradské ulici. Jedná se o
dotační titul, kdy je poskytnuto 1 000 Kč na 1 trvale přihlášeného obyvatele obce.
Usnesení č. 49/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova 2017 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu
obnovy venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
O
—

3) Schválení žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na obnovu hřbitovní zdi
Dotace je poskytována do 70% skutečně vynaložených nákladů na obnovu hřbitovní zdi, max. 500 tis.
Kč.
Usnesení č. 50/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu hřbitovní zdi
z programu Ministerstva pro místní rozvoj CR Podpora obnovy a rozvoje venkova obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů.
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
O
—

4) Schválení žádosti o dotaci na revitalizaci vodní nádrže Bábinka
Z tohoto programuje poskytována podpora až 80 % vynaložených nákladů.
Usnesení č. 51/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu
OP ZP (4.3) Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinist‘.
Pro:
S
Proti:
O
Zdržel se:
O
5) Projednání žádosti firmy Norwit o odkup pozemku
Přišla nabídka na odkup pozemku za 350 Kč/m2.
Usnesení č. 52/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo žádost firmy Norwit o odkup pozemku p. Č. 655/
25 o výměře 782 m2 za 273 700 Kč v k. ú. Písková Lhota a rozhodlo se neprodat tento pozemek.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
6) Doplnění stromů před č. p. 93
Přišla žádost od občanů, kteří přislíbili, že se o nově vysazené stromy budou starat a zalévat je.
Usnesení č. 53/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a souhlasí s vysázením stromů před č. p. 93.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
7) Energetický štítek veřejných budov v majetku obce
Od roku 2018 je uzákoněna povinnost opatřit veřejné budovy energetickými štítky. Jedná se o Č. p. 17,
Č. p. 42, samoobsluhu a hasičskou zbrojnici.
Usnesení č. 54/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s objednáním zpracování průkazů energetické
náročnosti budov v majetku obce Písková Lhota.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
8) Letní luristická akce „Sběratelské karty

—

skládačka“

Usnesení č. 55/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a nesouhlasí se zapojením do letní turistické akce
„Sběratelské karty skládačka“
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
—

9) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Usnesení č. 56/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření Č. 3 (příloha 2)
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
Diskuze:
Chodníky na OU nalezena projektová dokumentace na část chodníku kolem Brůdku, bylo by vhodné
vybudovat celý chodník od Poděbradské ul. k cvičišti 5DB. Starostka předběžně poptala cenu
vypracování dokumentace na celý chodník.
Dotaz, zda při budování chodníku bude také řešeno stavidlo Brůdku. Ano, je to nezbytné.
Bylo vydáno stavební povolení na okružní křižovatku Přední Lhota x Pečky, stavba by měla začít
v únoru 2020.
Doporučení, že hřbitovní zed‘ by se měla při rekonstrukci podříznout.
Připomínka proč se čistí chodníky i před prodejnou oděvů a reklamy, zarostlá cedule, umístění
plachty a pařezu tak, že brání výjezdu z vedlejší ulice. Majitel nemovitosti prodejny oděvů buduje
přípojky inženýrských sítí, poté bude vše uvedeno do původního stavu.
Připomínka majitel.č.p. 44 neseká zahradu, zdroj plevele pro okolí. Bylo by možné vydat obecní
vyhlášku, která by upravovala povinnost sekání zahrad?
—

—

—

—

Lesy Novák stále dluhy nezaplacené, byl podán návrh na exekuci.
Upozornění, že zatím firma AVE zapomíná vyvážet nově umístěné kontejnery před hasičskou
zbrojnicí.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření 3/2019
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatelka: D. Matějčková
Ověřovatelé zápisu:
Renata Fialová
Ivana Šafránková

Starostka obce:
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