ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 6/2022

ZASTUPITELSTVA OBCE PÍSKOVÁ LHOTA,
KONANÉHO DNE 25. října 2022 od 17:15 hodin
Fřítomni:

A. Rosenbergová, J. Šafránková, Bc. J Stýblo, J Mašindová, R.Fialová,,
Ing. Otta Mojžíš, Mgr. Nela Havlasová

Omluveni:
Zapisovatelka: Z. Lokajíčková
1) Zahájení starostka A. Rosenbergová přivítala přítomné a zahájila v 17:15 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 17. 10. 2022. Zároveň
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce od 17. 10. 2022. Starostka dle prezenční listiny (Příloha
1) konstatovala, žeje přítomno 7 členů, takže zastupitelstvo obce (dále jen ZO)je usnášeníschopné.
Jako zapisovatelku určila Z. Lokajíčkovou,jako ověřovatele zápisu navrhla R. Fialová a I. Šafřánková
-

Usnesení č. 49/ 2022: ZO Písková Lhota schvaluje jako zapisovatelku Ž. Lokajíčkovou a ověřovatele
zápisu R. Fialovou a 1. Safránkovou.
Pro:
7
Proti:
O
Zdržel se:
O
Starostka dále konstatovala, že zápis z ustavujícího zasedání byl vyhotoven. K zápisu nebyla vznesena
žádná připomínka.
Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce. Program
jednání byl doplněn bodem 7)Uprava rozpočtu Mateřské školy Cipísková
I,) Zahájení určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Schválení smlouvy o právu provést stavbu,, Revitalizace Výrovky
3,) Uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kpozemku p.č. 767/23v kú. Písková Lhota
4,) Odprodej majetku obce kanc. židle
5)) Ustavení kulturní komise
6) Rz~zné Informace o vyčerpáni limitu pro uplatněni třídící slevy
Oznámení o zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Písková Lhota
Zádost o pronájem nebytových prostor
Informace o podání žádosti o dotaci: Stavební úpravy objektu samoobsluhy
7) Uprava rozpočtu Mateřské školy Cíp ísková
-

—

-

Usnesení č. 50/ 2022: ZO Písková Lhota schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O

2) Schválení smlouvy o právu provést stavbu „Revitalizace Výrovky“
Usnesení č. 51 / 2022: ZO Písková Lhota schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na dotčených
pozemcích ve vlastnictví obce dle projektové dokumentace vypracované firmou Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. a využít pozemky k přístupu a příjezdu k předmětné stavbě v daném úseku.
ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
3) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.767/23 v kú.
Písková Lhota
Usnesení č. 52 / 2022: ZO Písková Lhota souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a výstavbou zařízení distribuční soustavy IV-12-6027373/VB/Ol Písková Lhota,

kNN pro č.parc. 767/6 na pozemku obce 767/23 s ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupená společností Maděra a Sípek, spol s.r.o., Poděbrady. Za zřízení věcného břemene na
dotčených pozemcích bude vyplacena jednorázová náhrada 3 000,- Kč ± DPH. ZO pověřuje starostku
podpisem smlouvy
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
4) Odprodej majetku obce kane. židle
Dne 30. 9.2022 zveřejnila Obec Písková Lhota nabídku odprodeje kancelářských židlí za 100,-Kč. O
jednu židli se přihlásila paní K. K. Zbývající kusy budou vyřazeny z majetku obce Písková Lhota bez
náhradyUsnesení ě. 53/ 2022: ZO Písková Lhota souhlasí s odprodejem 1 kusu kancelářské židle.
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O
—

5) Ustavení kulturní komise
Usnesení č. 54/ 2022: ZO Písková Lhota souhlasí s ustavením kulturní komise v tomto složení:
Předseda kulturní komise: Alena Capková
Clenové: Monika Adamová, Klára Najbrtová, Alena Trejbalová, Marie Hejcmanová, Naděžda
Pekárková
Pro:
7
Proti: O
Zdržel se:
O

6) Různé
a) Informace o vyčerpání limitu pro uplatnění třídící slevy.
Zastupitelé se budou zabývat variantami a možnostmi, jak nejlépe docílit aby obec v dalších letech
nedoplácela stále víc za svoz komunálního odpadu.
b) Oznámení o zahájení pozemkových úprav v katastrálním území Písková Lhota. Státní pozemkový
úřad dne 8.9.2022 oznámil dotčeným institucím, že bylo zahájeno řízení o komplexních pozemkových
úpravách v kat. území Písková Lhota u Poděbrad a částech k.ú. Kostelní Lhota, Hořátev a Vrbová
Lhota.
c) Zádost o pronájem nebytových prostor
Dne 12. 10. 2022 byla podána žádost o pronájem nebytových prostor (jedna místnost s přístupem
k sociálnímu zařízení) na adrese Poděbradská 17, za účelem provozovny pedikúry.
Je třeba přihlédnout k tomu, že je objekt usnesením zastupitelstva poskytován zájemcům z řad občanů
k soukromým účelům, využíván obcí k pořádání kulturních akcí a SDH Písková Lhota k zimní
přípravě dčtí. Dále z důvodu nemožnosti určit spotřebu plynu a elektřiny využitou k této činnosti, není
objekt vhodný k takovému pronájmu.
d) Informace o podání žádosti o dotaci: Stavební úpravy objektu samoobsluhy, dne 29.9.2022 byla na
SFZP podána žádost o podporu z programu „Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a
k zajištění energie z OZE na veřejných budovách“. Předpokládaný termín realizace projektu ] .6.2023
—3 1.11.2023
‚

7)Úprava rozpočtu Mateřské školy Cipísková
Dne 24.10.2022 podala ředitelka MS, paní Edita Hrdá žádost o úpravu rozpočtu na účtech 518 Ostatní
služby a 521 Dohody. Jedná se o navýšení účtu 521 o částku 5000,- Kč o stejnou částku bude účet 518
snížen. Změna jev kompetenci starostky obce.
Diskuze:
Dotaz ředitelky MS na cenu a rozpočet domečku faktura a rozpočet jí byly předány
Paní ředitelka MS pozvala zastupitelé na návštěvu do školky. Poděkovala panu J.Stýblovi za
odvoz dětí na výlet do Huslíku.
Zádost ředitelky MS o posunutá termínu odevzdání rozpočtu MS- bylo vyhověno
Dotaz ředitelky MS na souhlas se zakoupením nového koberce.
Dotaz občanů na oplocení hřiště u samoobsluhy bude předmětem jednání, pan J.Stýblo
připraví několik variant typů oplocení včetně toho, jak to vychází cenově.
-

—

-

-
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Příloha Č. 1

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

-10- 2022

Alena Rosenbergová
Jolana Mašindová
Bc. Jindřich Stýblo
Ing. Otta Mojžíš
Mgr. Nela Havlasová
Ivana Šafránková
Renáta Fialová
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