PÍSKOVÁ
LHOTA

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 5/2019

ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 21. října 2019 od 17 hodin
Á. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, L. Chvátal, J. Stý bio

Přítomni:

Omluveni:
J Mašindová
Zapisovatelka: 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 7. 10. 2019. Zároveň
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od 7. 10. 2019. Starostka dle prezenční listiny (Příloha 1)
konstatovala, že je přítomno 5 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. 57/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku D. Matějčkovou.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 58/ 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.
Starostka upřesnila bod 7) Různé:
a) Nabídka členství ve spolku „Pojizeří a Polabí“
b) Zádost nemocnice Nymburk o příspěvek
Usnesení č. 59/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje upřesněný navržený program veřejného zasedání.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Dohoda o narovnání s firmou EKP Služby s.r.o
Firma EKP Služby s.r.o. předložila fakturu na 121 tis. Kč, ZO požadovalo doložení provedených
prací. Nakonec obec a EKP Služby s.r.o. se dohodli uzavřít písemnou dohodu, kterou hodlají narovnat
veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti.
Usnesení Č. 60/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s Dohodou o narovnání s Firmou EKP Služby s.r.o.
a pověřuje starostku obce jejím podepsáním (Příloha 2).
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
O
3) Prodej pozemku p. č. St. 250/4 k. ú. Písková Lhota přímému zájemci Ředitelství silnic a dálnic ČR
Záměr obce byl zveřejněn 23. 9. 2019 na úřední desce.
Usnesení Č. 61/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s prodejem pozemku parc.č. st. 250/ 4, zast. plocha,
k. ú. Písková Lhota o výměře 72 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 29 140 Kč a pověřuje starostku obce podepsáním
kupní smlouvy.
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
O

4) Rekonstrukce hřbitovní zdi
Z minulého VZ vzešel návrh na podřezání hřbitovní zdi, starostka oslovila firmu a seznámila přítomné
s nabídkou na podřezání hřbitovní zdi-cca 140 tis. Kč, injektáž cca 115 tis. Kč. Poukázala na
nebezpečí zborcení zdi po podřezání zed‘ byla budována v různých časových obdobích. Na části zdi
jsou umístěny náhrobky podřezání by bylo technicky náročné.
Usnesení č. 62/ 2019: ZO Písková Lhota se rozhodlo nerealizovat podřezání hřbitovní zdi narážením
nerezových desek.
Pro:
5
Proti:
Zdržel se:
—

—

5) Výběrové řízení kom~ostéry
Starostka informovala o proběhlém výběrovém řízení na nákup kompostérů. Poptány byly 3 firmy, 4.
firma se sama přihlásila. Výběrové řízení bylo vyhodnoceno, hlavním kritériem byla cena a jako
nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka firmy MEVA-TEC s.r.o.
Usnesení č. 63/ 2019: ZO Písková Lhota souhlasí s vyhodnocením nabídek pověřenou osobou
nejvhodnější nabídku podala na veřejnou zakázku Předcházení vzniku odpadů v obci Písková Lhota
firma MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem.
ZO pověřuje starostku obce podepsáním kupní smlouvy na dodávku kompostérů a kontejneru na textil
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O

—

6) Rozj~očtové opatření č. 4/2019
Usnesení č. 64/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (Příloha 3)
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
7) Různé
a) Nabídka členství ve spolku Pojizeří a Polabí
Starostka podala informaci o možnosti spolupráce v rozvoji cestovního ruchu prostřednictvím spolku
„Pojizeří a Polabí“, přistoupit do spolku můžeme kdykoliv, roční příspěvek je 5 Kč! I obyvatel obce.
Nejprve budeme pozorovat činnost spolku.
b) Zádost nemocnice Nymburk s.r.o. příspěvek
Usnesení č. 65/ 2019: ZO Písková Lhota se rozhodlo neposkytnout investiční příspěvek Nemocnici
Nymburk s. r. o.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O

Diskuze
-

-

Naproti čerpací stanici PHM překáží keř, zasahuje do chodníku
bude ořezaný
Je stále vyšší počet nákladních aut, která projíždějí obcí
konzultováno s Dopravním
inspektorátem Policie CR, nemohou auta odstavit, protože neexistuje odstavná plocha, není
možné auta zvážit
Předány citace ze zákona č. 147/ 1996 o rostlinolékařské péči a 326/ 2004 o rostlinolékařské
péči s požadavkem, aby obec vyzvala vlastníka zahrady k pravidelnému sekání a údržbě
zahrady. Oba tyto zákony se týkají úlohy obce při údržbě veřejné zeleně na veřejných
plochách. Starostka konzultovala možnost vytvoření OZV na odboru dozoru a kontroly Min
vnitra. OZV na údržbu soukromých zahrad nejsou. Je možnost informovat vlastníka zahrady o
problému a požádat ho, aby zahradu uvedl do pořádku.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
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2) Dohoda o narovnání
3) Rozpočtové opatření 4/2019
Zápis byl vyhotovendne: 23. 10. 2019
Zapisovatelka: D. Matějčková
Ověřovatelé zápisu:
Renata Fialová
Ivana Šafránková
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na veřejném zasedání dne

J//p. Lwq

Ivana Šafránková

LL-~ //~‘
~1‘1 ~

Renáta Fialová

!~9.~\

Alena Rosenbergová

~

Jolana Mašindová
Jindřich Stýblo
Ladislav Chvátal
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DOHODA O NAROVNÁNÍ
Níže uvedeného dne, měsĺce a roku uzavřeli
EKP Služby s.r.o., IČO: 05172748
se sídlem Na Kopečku 392/17, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady
zastoupený jednatelem Ing. Jindřichem Vondrou
(dále jen „Společnost)
a
Obec Písková Lhota
se sídlem Poděbradská 17, 290 01 Písková Lhota
zast. Alenou Rosenbergovou, starostkou obce
(dále jen „Obec)
(společně též jako „smluvní strany“)
tuto dohodu o narovnání uzavřenou dle ustanovení ~ 1903 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník:

Dne 246.2016 uzavřela Společnost s Obcí smlouvu o spolupráci, na základě které
Společnost měla
podat žádost o vydání povolení k těžbě štěrkopísku v katastru Obce na Obvodní báňský úřad
pro území města Prahy a kraje Středočeského
zahájit jednání s těžebními společnostmi za možné účasti starosti Obce
na základě výsledku výše uvedených jednání s těžebními společnostmi spolu se starostou
Obce vybrat společnost, která nabídne nejlepší podmínky pro těžbu, zejména finanční přínos
pro Obec a
Obec se zavázala uhradit Společnosti za vykonané činnosti přiměřenou náhradu (dále jen „Smlouva“).
—

—

—

Dne 19.6.2018 Obec od Smlouvy odstoupila.
Ve smyslu článku III. odst. 4 Smlouvy Společnost ke dni odstoupení vyúčtovala Obci dosud
vynaložené náklady za činnosti provedené v rámci spolupráce, a to na základě faktury č. 2018002 ze
dne 20.7.2018, splatné dne 3.8.2018v částce 121.000,- Kč.
Obec předmětnou částku neuhradila a požadovala po Společnosti podrobnou specifikaci
vynaložených nákladů. Společnost vynaložené náklady v částce doložila, nicméně podle názoru Obce
nedostatečně. Mezi smluvními stranami tak existuje spor o výši vynaložených nákladů v rámci
spolupráce dle Smlouvy.

II.
Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi vznikl spor ohledně výše vynaložených nákladů v
rámci spolupráce dle Smlouvy.
Smluvní strany hodlají touto dohodou narovnat veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti,
a to za podmínek specifikovaných v této dohodě.

III.
Za účelem vyřešení předmětného sporu uzavírají smluvní strany tuto dohodu o narovnání,
kterou veškerá předmětná sporná práva a povinnosti mezi stranami této dohody zanikají a nahrazují
se následujícími novými právy a povinnostmi:
Smluvnĺ strany prohlašujĺ, že oboustranně odsouhlasená výše nákladů účelně vynaložených v
rámci Smlouvy činí částku 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
Obec se zavazuje předmětnou částku uhradit Společnosti do 5 dnů od podpisu této dohody o
narovnání na účet Společnosti, č.ú. 115-279081021710100.
Včasným a řádným splněním nových závazků sjednaných touto dohodou se považují veškerá
vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami za narovnaná a vypořádaná bez dalšího.

IV.
Smluvnĺ strany shodně prohlašují, že tato dohoda je souhlasným, svobodným a vážným
projevem jejich skutečné vůle, že dohodu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a
že s obsahem této smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
V záležitostech touto dohodou o narovnání přímo neupravených se smluvní strany zavazují
řídit právní úpravou obsaženou v příslušných ustanoveních občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Toto
ujednání je výslovným ujednáním ve smyslu ustanovení ~ 3028 odst. 3 občanského zákoníku, že se
práva stran budou řídit občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

V.
Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmĺnka platnosti tohoto právního úkonu jeho
předchozím schválením Zastupitelstvem obce Písková Lhota na jeho zasedání konaném dne
usnesením číslo

V

dne

EKP Služby s.r.o.
Ing. Jindřich Vondra, jednatel

2j~

V

dne

Obec Písková Lhota
Alena Rosenbergová, starostka

Přiioha Č. 3
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Příjmy zvýšeny o:
Těžba dřeva
Kultura
Celkem

2 0~0,~00
4 600,00
30600,00

Změny ve výdajích:
Oprava kapličky
Kultura v obci
Sportovní hřiště hasiči
Rekonstrukce VO
Dohodao narovnání
Hasiči
Učastnické poplatky na konference
Správa

-80 000 Kč
30 000,00
-300 000,00
-200 000,00
-51 000,00
300 000,00
2 500,00
30 000,00

Výdaje celkem
Rozpočtové opatření celkem přebytek
-

-268 500,00
299 100,00

