ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 1/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANEHO DNE 10. března 2021 od 17 hodin
Přítomni:
A. Rosenbergová, I. Šafránková, J. St‘ýbio, J Mašindová
Omluveni:
R.Fialová, L. Chvátal
Zapisovatelka: Z. Lokajíčková
1) Zahájeni starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17 hodin veřejné zasedání.
Konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 5 92 odst. I zk. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o svolání veřejného zasedání byla zveřejněna na úřední desce dne 1. 3. 2021. Zároveň bylo
zveřejněno na elektronické úřední desce od 1. 3. 2021. Starostka dle prezenční listiny (Příloha I)
konstatovala, že jsou přítomni 4 členové, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO)je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Z. Lokajíčkovou,jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou aj. Stýbla.
-

Usnesení Č. 1/2021: ZO Písková Lhota schvaluje jako zapisovatelku Ž. Lokajíčkovou a ověřovatele
zápisu I. Safránkovou a J.Stýbla.
Pro:
4
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) Podání žádosti o
dotaci na rekonstrukci vodní nádrže Bábinka a o bod 9,) Smlouva o zřízení věcného břemene
kpozemkup.č. 1534!]
2) Žádost o odkup pozemku p.č.675/6 k. ú. Písková Lhota
Usnesení č. 2/2021: ZO Písková Lhota projednalo žádost Ceského rybářského svazu o odkup
pozemku p.č. 675/6 kú. Písková Lhota a nesouhlasí s prodejem pozemku Ceskému rybářskému
svazu.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
O
3) Dotace spolkům na rok 2021
Usnesení č. 3/ 2021: ZO Písková Lhota projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce Tj Sokol Písková
Lhota a schvaluje dotaci ve výši 30tis. Kč na provoz a údržbu budovy Sokolovny, dále na sportovní a
kulturní činnost. ZO pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
O
Usnesení č. 4/2021: ZO Písková Lhota projednalo žádost o dotaci z rozpočtu obce STP MO
Poděbrady a schvaluje dotaci ve výši 2 tis. Kč na sportovní a zdravotní aktivity, kulturní činnost,
výlety a zájezdy seniorů a tělesně postižených osob. ZO pověřuje starostku podpisem veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
Pro:
4
Proti: 0
Zdržel se:
O
4) Rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení č. 5/2021: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 1 (Příloha 2)
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:

O

5) Výstavba workout hřiště
Starostka informovala o přípravě výstavby workoutového hřiště, obec nezískala dotaci z programu
Nadace CEZ Oranžové hřiště a výstavba bude financována z prostředků obce.
Usnesení č. 6/2021: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo a garantem realizace pověřuje
J. Stýbla.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
O

6) Informace o podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi
Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi ve výši 200tis., která byla
podána 1.2.2021 z programu údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na
Ministerstvu zemědělství.
Usnesení č. 7/2021: ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi z programu
Udržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny a souhlasí s přijetím dotace.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
O
7) Různé
a,) Info, n;ace o 2Ú~JIečnénI ;wpočtuvéin oJitstíWJí
Rozpočtové opatření č. 6/2020 bylo zveřejněno 25. 1. 2021.
b,) Informace o sčítání i/dv, domů a bytů
Starostka informovala o konání sčítání lidu, domů a bytů, které začne o půlnoci z 26. na 27.3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Podrobné informace ke sčítání obyvatel
byly již zveřejněny na úřední desce obce Písková Lhota a vyvěšeny.
8) Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci vodní nádrže Bábinka.
Usnesení č. 8/2021: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na rok 2021 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve
výši uvedené v žádosti na rekonstrukci vodní nádrže Bábinka.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
0
9) Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 1534/ 1
Usnesení č. 912021: ZO Písková Lhota souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břernene a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku p.č. 1534/1, na
kterém je uloženo plynárenské zařízení příslušející ke stavbě na pozemku p.č.766/1. Cena za zřízení je
12 100 Kč včetně DPH.
Pro:
4
Proti: O
Zdržel se:
O
Diskuze
Paní starostka informovala o novém odpadovém zákoně. Zmínila, žeje potřeba více třídit. V loňském
roce každý z nás vyprodukoval 262 kg směsného komunálního odpadu, na letošní rok je limit na
jednoho občana 200kg a každý rok se tento limit bude snižovat o 10kg.
Dotazy občana:
Co toje workoutové hřiště ajakou bude mít podobu. Paní starostka ukázala vizualizaci.
Zádost o dotaci na vodní nádrž Bábinka. Cena je prý příliš vysoká.
Chodník před panem Kučerou (ulice Poděbradská). Stížnost, že chodník je v dezolátním stavu
a parkuji tam kamiony, nedá se po chodníku projit.
U čp. 124 naproti Sokolovně. Rostou tarn keře, přes které není vidět při vyjížděni na hlavní
silnici.
-

-

Paní místostarostce si občané stěžovali, že chybí koše na cestě k Brůdku (Polabská) a maminkám dětí
z MS chybí provoz školky o letních prázdninách.
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Příloha č. J

Prezenční listina
účasti členu Zastupitelstva obce Písková Lhota
na veřejném zasedání dne

1‘9 3 2oeťĺ

Ivana Šafránková

2

Renáta Fialová
Alena Rosenbergová
Jolana Mašindová
Jindřich Stýblo
Ladislav Chvátal

~3

flate‘ J. Z
Rozpočtové opatření č. 1 2021
Př(jmy zvýšeny 0:
Dotace revitalizace VO
Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
správy

-449 000,00

-

Výdaje zvýšeny

110 600,00

0:

Místní rozhlas
Strategický plán
Program na tvorbu Zpravodaje
Tašky na tříděný odpad
Dar BabyBox
Malování úřadu

1 000,00
21 200,00
13 000,00
11100,00
2 000,00
27 000,00

Výdaje celkem
Rozpočtové opatření celkem

schváleno na VZ dne:
č. usnesení: Y72027
Vyvěšeno:

75 300,00
-413 700,00
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