PÍSKOVÁ
LHOTA

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2019
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANEHO DNE 11. prosince 2019 od 17 hodin
Přítomni:
A. Rosenbergová, I. Šafránková, R. Fialová, L. Chvátal, J. Sty‘blo, J. Mašindová
Omluveni:
Zapisovatelka: I. Safránková
1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomně a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s * 92 odst. I zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 27. 11. 2019. Zároveň
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od 27. 11. 2019. Starostka dle prezenční listiny (Příloha
1) konstatovala, že je přítomllo 6 členů, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila I. Safránkovou, jako ověřovatele zápisu navrhla J. Stýbla R. Fialovou
Usnesení Č. 66/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje zapisovatelku I. Safránkovou
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 67/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje ověřovatele zápisu J. Stýbla a R. Fialovou
Pro:
6
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 13) Různé:
a) Informace o vyúčtování dotací od obce
b) Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
c)Informace o kontrolách
Usnesení Č. 68/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje upřesněný navržený program veřejného zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
2) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Předsedkyně FV R. Fialová přednesla zprávu o činnosti (Příloha 2)
Předseda KV J. Stýblo přednesl zprávu o činnosti (Příloha 3)
3) Rozpočet obce aMŠ CIPÍSKOVÁ na rok 2020
Návrh rozpočtu MS a obce byl vyvěšen dne 25. 11.2019, na elektronické desce byl zveřejněn dne
25.11. 2019. K návrhu rozpočtů nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 69/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje rozpočet MŠ CIPÍSKOVÁ na rok
2020 dle návrhu příjmy ve výši 60 tis. Kč, výdaje na provoz MS ve výši 350 tis. Kč, příspěvek
zřizovatele pro rok 2020 činí 290 tis. Kč. (Příloha 4)
Pro: 6
Proti: O
Zdržel se:
O
-

Usnesení Č. 70/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočet obce na rok 2020 v paragrafovém členění
podle rozpočtové skladby jako schodkový s příjmy 7 551 000 Kč, dotací v částce 618 200 Kč a s
celkovými výdaji 9 394 000 Kč. Schodek ve výši 1 224 800 Kč je krytý finančními prostředky na
běžném účtu (Příloha 5)

Pro:

6

Proti:

0

Zdržel se:

0

4) Střednědobý výhled rozpočtu obce Písková Lhota a MŠ CIPÍSKOVÁ
Návrhy střednědobých výhledů byly zveřejněny na úřední a el. úřední desce dne 25. 11. 2019.
K návrhům nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení Č. 71/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MS
CIPISKOVA na roky 2021 -2022 dle návrhu (Příloha 6)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení Č. 72/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na
období 2020 2022 dle návrhu. (Příloha 7)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
—

5) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Pečecký region na rok 2020
Usnesení Č. 73/ 2019: ZO Písková Lhota se seznámilo s návrhem rozpočtu DSO Pečecký region na
rok 2020, souhlasí s příspěvkem obce Písková Lhota ve výši 24 090 Kč a pověřuje starostku
souhlasným hlasováním s návrhem rozpočtu DSO Pečecký region (Příloha 8)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

6) Rozpočtové opatření č. 5/2019
Usnesení Č. 74/2019: ZO obce Písková Lhota pověřuje starostku obce provedením rozpočtového
opatření č. 5 (závěrečné úpravy rozpočtu). Starostka obce seznámí zastupitele se závěrečným
rozpočtovým opatřením na nejbližším veřejném zasedání.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

7) Zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2020
Usnesení č. 75/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové
k zajištění dopravní obslužnosti. Obec Písková Lhota poukáže v roce 2020 částku 93 000 Kč.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

8) Prodej pozemku p. č. 1532/22 k. ú. Písková Lhota přímému zájemci
Záměr obce byl zveřejněn na UD od 13. listopadu 2019.
Usnesení Č. 76/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje prodej pozemku 1532/ 22 k. ú. Písková Lhota o
výměře 27 m2 paní Andree Havelkové a panu Janu Vondroušovi za kupní cenu 4 050 Kč a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

9) Smlouva na uložení odpadu s obcí Radim
Usnesení Č. 77/2019: ZO Písková Lhota schvaluje smlouvu o převzetí biologicky rozložitelných
odpadů v zařízení Kompostárna Radim.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

10) Darování pozemku p. č. 483/ 5 k. ú. Přední Lhota a 506/ 35 k. ú. Písková Lhota Středočeskému
Záměr byl zveřejněn od 25. 11.2019. Hodnota daru podle znaleckých posudků je 146 194 Kč. Jedná se
o druh pozemku ostatní komunikace, pozemky nezbytné pro novou úpravu okružní křižovatky III 611
x III 329 Poděbrady Přední Lhota.
Usnesení Č. 78/ 2019: ZO Písková Lhota projednalo a schvaluje darovací smlouvu na pozemek 483/ 5
k. ú. Přední Lhota o výměře 42 m2 a pozemek 506/ 35 k. ú. Písková Lhota o výměře 254 m2
Středočeskému kraji zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje
—

Pro:

Proti:

O

Zdržel se:

O

11) Vyhlášení inventarizace
Usnesení č. ~9/ 2019: ZO Písková Lhota vyhlašuje inventarizaci majetku a závazku obce k
31. 12. 2019 ~schva1uje Plán inventur za rok 2019 (Příloha 9)
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
12) Vyřazení nedobytných pohledávek
Zastupitelé posoudili pohledávky ajako nevymožitelné pohledávky vyřazují -jedná se o místní
poplatky za odvoz KO dvou dlužníku paní Seré č.p.134 a pana Safranka Čp. 59 za roky 2015 1500
KČ, 2016— 1500 KČ, 2017—750 Kč.
—

Usnesení č. 79/2019: ZO Písková Lhota vyřazuje pohledávky na účtu 315 0040 ve výši 1 500 KČ,
organizační číslo 2015, 1 500 KČ org 2016, 750 KČ org 2017 z duvodu nemožnosti vymáhat.
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O

13) Ruzné
a) informace o vyúčtování dotací od obce
TJ Sokol Písková Lhota, STP ČR, místní organizace Poděbrady, SDH Písková Lhota předložily
vyúčtování poskytnutých dotací.
b) Dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
Usnesení č. 80/ 2019: ZO Písková Lhota schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru
použitého rostlinného oleje a pověřuje starostku jeho podpisem
Pro:
6
Proti: O
Zdržel se:
O
c)Informace o kontrolách
Proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné ZP u VZP za období 1. 1. 2014 31. 10. 2019. Ve
dvou případech nebyl dodržen vyměřovací základ, protože pojištěná osoba neoznámila obci, že nemá
žádné jiné zaměstnání. Obec musela doplatit pojistné.
Dále proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
—

Na veřejném zasedání nebyl přítomen žádný občan z obce Písková Lhota a tudíž nebyly vzneseny
žádné dotazy.
Přílohy zápisu:
1) prezenční listina
2) zpráva o činnosti Finančního výboru
3) zpráva o činnosti Kontrolního výboru
4) návrh rozpočtu MS Cipísková na rok 2020
5) návrh rozpočtu na rok 2020
6) návrh střednědobého výhledu rozpočtu MS Cipísková
7) návrh rozpočtového výhledu na rok 2020 2022
—

Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2
Zapisovatelka: I. Safránková
Ověřovatelé zápisu:
Renata Fialová
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10.12,2019
Zpráva o činnosti Finančního výboru

Finanční výbor pověřený zastupitelstvem obce Písková Lhota ve složení:
předseda Renáta Fialová, členky Ing. Monika Adamová a Jana Pecháčková
provedl dle zákona č. 320/200lSb v souladu se zákonem č.255/2012Sb v letošním roce
zatíím tři kontroly hospodaření se svěřenými prostředky v příspěvkové organizaci MŠ
Cipísková a OÚ Písková Lhota.
Při první kontrole 13.3.2019 jsme se zaměřily na účetní doklady a pokladnu roku 2018
s porovnáním s usnesením zastupitelstva.
Druhá kontrola 11.4.2019 už prověřovala věcné a účetní hospodaření roku 2019.
Třetí kontrola 23.10.2019 byla zaměřena na fyzickou kontrolu majetku podle inventurních
seznamů. V Mateřské škole jsme namátkově zkontrolovaly dražší položky včetně vybavení
dětské herny. K velkému opotřebení a následné výměně dochází u knih a drobných hraček.
Na Obecním úřadu jsme zkontrolovaly především stav a počty kusů nábytku a počítačového
vybavení úřadu. Dostaly jsme k dispozici seznam laviček, odpadkových košů a kontejnerů
umístěných v obci a průběžně jejich stav monitorujeme.
Poslední letošní kontrola v obou subjektech je naplánovaná na 16.12.2019.
Tady se zaměříme na kontrolu nákladů a výnosů podle předložených účetních dokladů a
porovnání skutečnosti s rozpočtem.
Dvě členky našeho FV se zúčastní fyzické inventarizace majetku OÚ.
Z každé kontroly je vyhotoven řádný zápis a je uložen na OÚ.

předseda FV Renáta Fialová

J
ZÁPIS O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU OBCE PÍSKOVÁ
LHOTA ZE DNE 28. 11.2019
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 se kontrolní výbor zabýval třemi oblastmi. Zaměřil se na
plnění usnesení zastupitelstva obce, na vybrané projekty obce podmíněné využitím dotačních
programů a pro vytvoření ukazatele plnění rozpočtu obce, kontrolou vybraných úkolů
obecního úřadu.

1. Kontrola vybraných usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Písková Lhota
č. 2/ 2019
2. Kontrola vybraných usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Písková Lhota
č. 4/2019
3. Kontrola plnění vybraných úkolů obecního úřadu.
3.1 Péče o vzhled obcí.
3.2 Oprava cesty v ulici Lesní.

1. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Č. 2/20 19
Usnesení č. 31/2019

-

Prodej části pozemku 15 32/9 KÚ Písková Lhota o výměře 30

m2za 150,-Kč/l m2.
-

Probíhá formální oddělení poptávané části a vznik nového pozemku
z celku č. 1532/9, který je předmětem žádosti.

-

Pozemek je

stále

v majetku obce,

na nejbližším zasedání

zastupitelstva dojde ke konečnému projednání o prodeji.

2. Kontrola usnesení ze zasedání ZO Č.4/2019
Usnesení č. 49/2019

—

Rekonstrukce veřejného osvětlení.

-

Není dodána projektová dokumentace.

-

Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2017
pro poskytování

dotací

z rozpočtu

Středočeského

—

2020
kraje,

ze Středočeského fondu obnovy venkova na rekonstrukci veřejného
osvětlení nebyla dosud podána.
1

Usnesení č. 50/2019
-

—

Oprava hřbitovní zdi.

Žádost o dotaci z programu MMR ČR, podpora obnovy rozvoje
venkova je v řešení.

Usnesení č. 51/2019
-

—

Revitalizace vodní nádrže Bábinka.

Žádost o dotaci z dotačního programu OP ŽP (4.3) Tvorba a obnova
tůní, mokřadů a rašeliništ‘ provede vybraná firma. V současnosti
probíhá shromažďování podkladů.

3. Kontrola vybraných úkolů obecního úřadu

3.1 Péče o vzhled obcí
Odpracované hodiny
Odpracované hodiny v rámci péče o vzhled obce (úklid obce, údržba zeleně,
lesnické práce), do 30. 9. 2019.
-

Celkem odpracováno 521 h

-

Počet pracovníků: 7

-

-

6 x dohoda o provedení práce

-

1 x dohoda o pracovní činnosti

Pracovní poměr na dobu neurčitou
-

1 x zaměstnanec obce (úvazek 40 b/týden)

Náklady na mzdu zaměstnance obce jsou součástí kapitoly Činnost místní správy

—

Platy zaměstnanců. Celkové náklady na mzdy v rámci dohod o provedení práce a
dohody o pracovní činnosti činí 69 510 Kč.
v kapitole Činnost místní správy

—

Náklady jsou součástí položky

Ostatní osobní výdaje.

Pro rok 2019 bylo schváleno 190 000 Kč.

Závěr z kontroly: Pokud bude rozpočet obce na rok 2020 nastaven v podobné výši
jako v roce 2019, zůstane dostatečná finanční rezerva pro případné navýšení
pracovních sil pro sezónní práce na údržbě obce.

2

Materiál
K 13. 10. 2019 bylo čerpáno 404 116 Kč. Ze schválených 506 000 Kč, v kapitole
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. Kromě provozních nákladu (pohonné hmoty,
opravy a udržování, nákup materiálu apod.) bylo z rozpočtu čerpáno:
Pořízení rotačního kartáče na sníh

45 000 Kč.

Stavba plechové multifunkční haly

123 522 Kč.

Závěr z kontroly: Stavba i příslušenství k technice byly pořízeny v mezích
nastaveného rozpočtu pro rok 2019.

3.2 Oprava cesty ulice Lesní
Cenová nabídka na opravu povrchu (pokládka a hutnění recyklátu), činila v roce
2018, 223 358 Kč, vč DPH. Obec zaplatila celkem 221 071 Kč, z rozpočtovaných
245 000Kč, v kapitole Silnice

opravy a udržování

Závěr z kontroly: Oprava proběhla bez závad a vícenákladu, v mezích nastaveného
rozpočtu.

)

Podpisy:
Alena Rosenbergová
Ing. Dana Matěj čková
Bc. Jindřich Stýblo
Jana Kovaříková
Naděžda Pekárková

Ľ

