ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 2/2021
ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 2. června 2021 od 17 hodin
A. Rosenbergová, I. Šaý~ánková, .1. Slýblo, J Mašindová, R. Fialová

Př/lomní:

Omluveni:
Zapisovatelka: Z. Lokajíčková
I) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné 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 21. 5. 2021. Zároveň
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od 21. 5. 2021. Následkem náhlého úmrtí pana
zastupitele Lad islava Chvátala klesl počet členů zastupitelstva naS. Pan Chvátal byl kandidátem číslo
8 volební strany č.1 Pro rozvoj a lepší tvář obce ve volbách do zastupitelstva obce ve dnech 5.- 6. 10.
2018 na uvolněný mandát není žádný náhradník. Starostka dle prezenění listiny (Příloha 1)
konstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO) je
usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Z. Lokaj íčkovou,jako ověřovatele zápisu navrhla I. Safránkovou aj. Stýbla.
-

—

Usnesení Č. 10/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje jako zapisovatelku
zápisu 1. Safřánkovou a J.Stýbla.
Pro:
5

Proti:

O

Ž. Lokajíčkovou a ověřovatele

Zdržel se:

O

Starostka dále konstatovala, že zápis z minulého veřejného zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla
vznesena žádná připomínka.
2) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky obce za rok 2020

Závěrečný účet obce Písková Lhota byl vyvěšen dne 10. května 2021, na elektronické úřední desce byl
zveřejněn 10. května 2021.
Usnesení č. 11/ 2021: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020
ve složení:
výsledek hospodaření obce za rok 2020 ve výši 2 453 637,62 Kč v plném členění podle rozpočtové
skladby, konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 3Ľ 12. 2020 je 12 725 738,33
Kč, úvěr ke splacení k 3L 12. 2020 je splacen.
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Cipísková ve výši 42 968,71 Kč
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 odborem kontroly KU Středočeského
kraje, které uskutečnilo 17.9.2020 a 7. 4.2021 se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky
s vyjádřením bez výhrad.
Pro:
5
Proti:
O
Zdržel se:
O
-

-

-

Usnesení č. 12/ 2021: Zastupitelstvo obce Písková Lhota schvaluje účetní závěrku obce Písková Lhota
za rok 2020 ve složení:
výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha, přehled o peněžních tocích)
inventarizační zpráva
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje z 7. 4.
2021
-

-

Pro:

5

Proti:

O

Zdržel se:

O

3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Cipísková
Usnesení č. 13/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje hospodaření MS Cipísková, zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2020 činí 42968,71 Kč, vznikl v důsledku dlouhodobého omezení provozu MS a
z toho důvodu byl předpokládán. Dne 9. 3. 2021 paní ředitelka MS Cipísková Mgr. Edita Luňáčková
zaslala žádost o přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu a dne 6. 4. 2021 zdůvodnila
čerpání částky 42 968,71 Kč takto přidělené do rezervního Fondu: pořízení zahradního domku.
V rezervním Fondu MS Cipísková je nyní 14 783,43 Kč. ZO Písková Lhota souhlasí s převodem
hospodářského výsledku do rozpočtu obce v plné výši:
Pro:
3
Proti:
I
Zdržel se:
Usnesení č. 14/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje ůčetní závěrku obce příspěvkové organizace
Mateřská škola Cipísková za rok 2020 ve složení:
výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
inventarizace
protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly z 26. 11. 2020
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
-

-

4) Dodatky na zaiištění odvozu odpadu po rok 2021
Usnesení ě. 15/ 2021: ZO Písková Lhota projednalo a souhlasí s uzavřením Dodatku
DSIO14/0503087l/22501236/OOl/2010 ke smlouvě č. S/05030536/22501236/00l/2010 na zajištění
svozu separovaných odpadů. ZO Pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O
5) Záměr obce prodei sekačky VARI
Usnesení č. 16/ 2021: Dne 3.5.2021 zveřejnila obec na úřední desce v souladu s ustanovením *~~‘
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích záměr prodat sekačku VARI. Obec obdržela nabídku k odkoupení
sekačky VARI za cenu 16 000 Kč. ZO s prodejem souhlasí a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
—

6) Ukončení smlouvy na zpracování Rozvoiového programu obce Písková Lhota a objednávka služeb
zpracování Rozvojového programu firmou SMS služby s.r.o.
Práce projektové manažerky firmy CEP Centrum evropského projektování a.s neodpovídala rozsahu
a předmětu smlouvy uzavřené dne 14.7.2020, zhotovitel nedokáže dokončit dílo řádně a včas.
Smlouva bude ukončena na základě dohody s úplatou 1 500 Kč za administraci webových dotazníků.
Obec uzavře smlouvu na zpracování Rozvojového programu s firmou SMS-služby s.r.o. Bude využito
již uskutečněné dotazníkové šetření.
-

—

Usnesení č. 17/ 2021: ZO souhlasí s ukončením smlouvy s firmou Centrum evropského projektování a
uzavřením nové smlouvy na zpracování Programu rozvoje obce s firmou SMS- služby s.r.o. a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro:

5

Proti:

O

Zdržel se:

O

7) Informace o výsledcích výběrových řízení. Proiekty VN Bábinka a Chodník Spojovací
Starostka informovala ZO o výsledcích výbčrových řízení konaných dne 8. 4. 2021.
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci VN Bábinkaje vítězem firma Nautila stavby s.r.o., K Raškovci
851, Kolín s nabídkovou cenou 684 335,21 Kč bez DPH
Ve výběrovém řízení na rekonstrukci chodníku v ulici Spojovací je vítězem firma Setostav s.r.o. ‚
Sluhy 27,25065 Sluhy s nabídkovou cenou 746 216 Kč bez DPH.
Zprávy o výsledcích byly zveřejněny na úřední desce obce Písková Lhota.

8) Dar JSDH
Usnesení č. 18/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje poskytnutí daru 21 000 Kč organizaci JSDH za
pomoc a organizaci sběru železného šrotu a starých spotřebičů při akci „Ukliďme Cesko“ a pověřuje
starostku uzavřením darovací smlouvy.
Pro: 5
Proti:
0
Zdržel se:
O
9) Změna ceníku věcných břemen
Usnesení č. 19/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje ceník věcných břemen účinný od 3. 6. 2021, který
nahrazuje ceník věcných břemen schválený usnesením 20/ 2020 ze dne 1. 6. 2020.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
10) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.1532/H
Usnesení č.20/2021: ZO Písková Lhota souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemcne a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028072/SOBSVB/02 s CEZ Distribuce,
a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupená společností Maděra a Sípek, spol. s r.o., Kluk 116,290
01 Poděbrady. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro:
5
Proti: O
Zdržel se:
O
11) Podání žádostí o dotaci z Pro~ramu rozvoie venkova a Středočeského Fondu obnovy venkova
Obec Písková Lhota podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, účelem žádosti je
dovybavení JSDH Písková Lhota pořízením přenosné motorové stříkačky a ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na rekonstrukci chodníku v ulici Spojovací.
Usnesení č. 21/ 2021: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
obnovy venkova a zemědělství na rok 2021 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve
výši uvedené v žádosti na rekonstrukci chodníku v ulici Spojovací.
Pro:

5

Proti:

O

Zdržel se:

O

Usnesení č. 22/ 2021: ZO Písková Lhota souhlasí s podáním žádosti o dotaci Programu rozvoje
venkova závazku spolufinancování projektu pořízení přenosné motorové stříkačky z rozpočtu obce ve
výši uvedené v žádosti o dotaci.
Pro:

S

Proti:

O

Zdržel se:

O

12) Pronájem prodejny
Pronájem prodejny potravin záměr byl zveřejnčn 10. 5. 2021, do 26. 5. 2021 bylo možné
podat na OU nabídky. Obec obdržela jednu nabídku, od 1.9. 2021 bude uzavřena smlouva
s novým nájemcem. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s Van Nhat Pham a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Usnesení č.23/ 2021: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy s novým nájemcem.
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O
—

13) Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru J.Stýblo přednesl zprávu o činnosti (Příloha3)
14) Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 24/ 2021: ZO Písková Lhota schvaluje rozpočtové opatření č. 2 (Příloha 2)
Pro:
S
Proti: O
Zdržel se:
O

Diskuze
Obec obdržela žádost o vyjádření k přechodnému dopravnímu značení a vedení objízdné trasy
v termínu od 1.6. do 31.10.2021 z duvodu výstavby okružní křižovatky II 611, 11329
Poděbrady Přední Lhota.
k bodu 3 proběhla diskuze: paní ředitelka vznesla námitku, že nesouhlasí s převedením
hospodářského výsledku zpět do rozpočtu obce. Paní ředitelka argumentovala, že peníze by
použila na koupi zahradního domku do mateřské školy. Odpověd‘ zastupitelu obce byla, že se
hospodářský výsledek převede zpět do rozpočtu obce a po projednání žádosti na koupi
zahradního domku ředitelkou školky, obec zakoupí do svého vlastnictví. S tímto souhlasily
všechny strany.
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Příloha č. I

Prezenční listina
účasti členu Zastupitelstva obce Písková Lhota
na veřejném zasedání dne
2. 6.2021

%ZA
Ivana Šafránková
Renáta Fialová
Alena Rosenbergová
Jolana Mašindová
Jindřich Stýblo

/

‘i‘-~ĺ

Rozpočtové opatřenĺ Č. 2ĺ 2021
Př~jrny zvýšeny

0:

Vybavení hřiště na cvičení
Sběr železa „Železná sobota‘
Odběr železného šrotu
Příjmy celkem
Výdaje zvýšeny

18 000,00
7 200,00
15 300,00

-

-

Výdaje celkem

schváleno na VZ dne: 2. 6. 2021
č. usnesení: 24! 2021
Vyvěšeno:

237,00
240,00
9 16,00
393,00

0:

Projekt k realizaci odpočinkové zóny s
lavičkami a pítkem na pozemku p.č.1491
Hřiště materiál
Kontejnery na papír
Zpracování výběr.projektu „Revitalizace
vodní nádrže Bábinka‘
Dotace TJ SOKOL
Dotace Svaz tělesně postižených
Zaměření místních komunikací
Vjezd do hasičské zbrojnice
Dar JSDH Písková Lhota „Železná sobota“
Strategický rozvojový plán
Sjednocení povrchu na hřišti
Cepákové žací ústrojí pracovní nůž

Rozpočtové opatření celkem

89
33
14
137

25 000,00
30 000,00
2 000,00
150 000,00
20 000,00
21 000,00
37 800,00
40 000,00
60 000,00
426 300,00
-288 907,00

Zápis zjednání Kontrolního výboru obce Písková Lhota ze dne
15. 5. 2021

—

—

—

—

Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce
1/2021
kontrola vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva
6. 1/2020
Kontrola vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva
Č. 2/2020
Kontrola vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva
Č. 5/2020

Písková Lhota č.
obce Písková Lhota
obce Písková Lhota
obce Písková Lhota

1) Kontrola zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce Písková Lhota
Č. 112021, ze dne 10.3. 2021.
Oznámení o konání veřejného zasedání a následně vyvěšení zápisu z veřejného
zasedání zastupitelstva obce bylo řádně vyvěšeno na úřední desce obce. Zápis
neobsahuje formální chyby.
2) Kontrola plnění vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Písková Lhota 6. 112020, konaného dne 9. 3. 2020
Usnesení Č. 3! 2020
Podlipansko o.p.s.
—

-

Prodloužení souhlasu se zařazením obce do MAS

Odeslán souhlasný dopis dne 18. 3. 2020.

usnesení SPLNĚNO

Usnesení č. 612020 Pozemkové úpravy
-

—

Žádost Státnímu pozemkovému úřadu o zadání pozemkových úprav
odeslána dne 27. 7. 2020. Odpověď s vyřízenou žádostí přišla dne 25.
9. 2020.
usnesení SPLNENO

Usnesení č. 7(2020. Schválení pachtovní smlouvy.
-

—

Pachtovní smlouva byla Českému rybářskému svazu z.s. odeslána
k podpisu dne 11. 3. 2020. Podepsaná pachtovní smlouva je ze dne
16. 3. 2020.
usnesení SPLNENO

Usnesení č. 812020 Schválení věcného břemene
-

1

—

Schválená smlouva o zřízení věcného břemene na parcele č.560147
v k. ú. Písková Lhota ve prospěch CEZ Distribuce a.s. byla podepsána
firmou
dne
15.
1.
2020,
starostkou
obce
byla
smlouva podepsána 11. 3. 2020.
usnesení SPLNENQ

Usnesení č. 1012020 Pojmenování komunikace na pozemku p. Č. 767/14 a p. Č.
1669/1 k. ú. Písková Lhota
-

—

Pojmenování ulice Zámková bylo formálně provedeno 2. 12. 2020,
zároveň byl zaslán obyvatelům této části obce dopis s informací
o názvu ulice a s tím související úkony obyvatelů, usnesení SPLNENO

3) Kontrola plnění vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Písková Lhota č. 212020, konaného dne 1. 6.2020
Usneseni 6.1812020
Pronájem pozemku p. Č. 1492 v k. ú. Písková Lhota.,
Pronájem obecní prodejny potravin
-

—

—

Pozemek byl pronajat na dobu neurčitou. Smlouva byla uzavřena dne
10. 6. 2020.
Smlouva a pronájmu obecní prodejny byla uzavřena na dobu neurčitou
dne 29.7.2020 splatností od 1. 8. 2020.
usnesení SPLNĚNO

4) Kontrola plnění vybraných usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Písková Lhota 6. 512020, konaného dne 14. 10. 2020
Usnesení Č. 36I2020
—

—

Pronájem místnosti v budově Č. p. 17

ZO Písková Lhota pronajalo a souhlasí s pronájmem místnosti v budově
č. p. 17, Poděbradská ulice. Místnost bude sloužit jako kancelář
a vzorkovna sortimentu vrat. Smlouva byla uzavřena 16. 10. 2020 na dobu
neurčitou, od 19. 10. 2020.
usnesení SPLNĚNO

Usnesení č. 3712020 Pachtovní smlouva uzavřená s ZS Písková Lhota.
-

—

Pachtovné se sjednává s pětiletou výpovědní lhůtou vždy nejpozději
k 31. 9. každého roku. Smlouva byla uzavřena 16. 12. 2020, na dobu
neurčitou, splatností ad 1. 1.2021.
usnesení SPLNĚNO
2

Usnesení č.3812020 Pronájem části pozemku p. č.612 o výměře 719 m2, přímému
zájemci ZS Písková Lhota.
-

Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou dne 16. 12. 2020, s platností od
1. 1.2021.
usnesení SPLNĚNO

()

Podpisy:
Alena Rosenbergová
starosta obce
Bc. Jindřich Stýblo
výboru

Členka kontrolního výboru
Naděžda Pekárková
Členka kontrolního výboru

Zápis proved‘: Jindřich SWblo

V Pískové Lhotě dne 15. 5. 2021
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J

