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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 1 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 1.2.2017 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 8, omluveni 1 
 
Program: 
 

1. Smlouva na svoz bioodpadu na rok 2017 
2. Veřejnoprávní smlouva s městem Sadská k výkonu činnosti obecní policie 
3. Žádost o odkup pozemků pod trafostanicemi na p.č. st. 492 a st. 491 
4. Řešení navýšení kapacity ZŠ 
5. Odkup pozemku p.č. 863/23 
6. Rozpočtové opatření č. 1 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: M. Prokop, A. Kurka. 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelů obce: 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a námitky proti němu vzneseny 
nebyly. 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 
 
1) Starosta předložil novou smlouvu na bioodpad pro rok 2017. Podmínky zůstávají stejné.  

 
Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na svoz bioodpadu s firmou VITOstav pro r. 2017. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Starosta předložil návrh města Sadská na uzavření nové veřejnoprávní smlouvy k výkonu 

činnosti obecní policie zahrnující i odchyt psů na našem katastru. 
 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Sadská k výkonu 
činnosti obecní policie.  
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 
3) Starosta předložil žádost společnosti ČEZ Distribuce ve věci odkupu pozemků pod 

trafostanicemi vč. souhlasného stanoviska. 
 

Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemků pod trafostanicemi, které jsou vyměřeny 
geometrickými plány na st. 492 a st. 491. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním 
ve věci pronájmu nebo uzavřením věcného břemene. 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
4) Proběhla diskuse nad skutečností, že v letošním nebo příštím roce může dojít k navýšení 

kapacity základní školy. Starosta seznámil zastupitele s problémy, které představuje řešení 
rozšíření v půdních prostorách. Starosta dále seznámil zastupitele s tím, že jsme obdrželi dotaci 
od MŠMT právě na nevhodné řešení v půdních prostorách. Došlo ke konsenzu, že je třeba hledat 
řešení formou přístavby formou výběru nejvhodnějšího projektového návrhu. 
 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně nutnosti navýšení kapacity základní 
školy a souhlasí s přípravou projektových studií přístavby školy včetně knihovny. 
Zastupitelstvo obce pověřuje oslovit několik projektantů pro přípravu studií pro finální výběr. 
Zastupitelstvo obce dále souhlasí s odmítnutím dotace MŠMT ve výši 3,37 mil. Kč určené pouze 
pro rekonstrukci půdních prostor s nutností zbudování výtahu. 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
 

5) Starosta předložil požadavek na odprodej pozemku p.č. 863/23 pro potřeby obce a zbudování 
veřejného prostranství. 

 
Usnesení č. 5: 
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Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem odkupu pozemku p.č. 863/23 pro účely veřejného 
prostranství a pověřuje starostu obce pořízením nezávislého znaleckého posudku.  

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

6) Rozpočtové opatření č. 1. 
 

Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

 
 

 
 
 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             M. Prokop. 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    A. Kurka. 


