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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 8.3.2017 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Smlouva INTEGRAM a smlouva s OSA na rok 2017 
2. Pozemky pod trafostanicemi na p.č. st. 492 a st. 491 
3. Návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
4. Veřejnoprávní smlouva se společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

o.p.s.  o přistoupení ke smlouvě o pověření poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu a o poskytnutí dotace 

5. Smlouva na odkup pozemku p.č. 863/23 
6. Smlouva o věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce p.č. 811/85, 

1511, 1506/1, 40/2, 1512, 1507/1, 1508 ve věci zřízení kNN pro p.č. 26 
7. Smlouva na odkup pozemků p.č. 474/2 a 475/0 
8. Vlajka pro Tibet 
9. Záměr rekonstrukce podkroví OÚ 
10. Finanční dar pro STPMO 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: V. Plaček, P. Láska. 
 
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 se společností INTEGRAM a s organizací OSA.  
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Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy pro r. 2017 se společností INTEGRAM a s organizací 
OSA. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
 
2) Starosta předložil znovu problematiku pozemků pod trafostanicemi na p.č. st. 492 a st. 491, o 

které má zájem společnost ČEZ Distribuce, a.s. Prodej pozemků nebyl na posledním jednání 
ZO schválen a jedinou alternativou je pouze uzavření věcného břemene. 
 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. 
na obecních pozemcích pod trafostanicemi p.č. st. 492 a st. 491 a pověřuje starostu obce 
podepsáním souhlasného prohlášení a následně i podpisem smluv o zřízení věcného břemene.  
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 
3) Starosta předložil žádost MŠ a ZŠ ve věci rozdělení hospodářského zisku z roku 2016. 
 

Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s novelou Zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., účetní 
závěrku Mateřské školy Kostelní Lhota a Základní školy Kostelní Lhota za r. 2016 a souhlasí 
s rozdělením hospodářského výsledku MŠ takto:  

- 2.000 Kč přiděleno do fondu odměn 
- 3.953,55 Kč přiděleno do rezervního fondu MŠ 

Zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ takto:  

-  1.358,26 Kč přiděleno do fondu odměn 
- 40.000 Kč přiděleno do rezervního fondu ZŠ 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
4) Veřejnoprávní smlouva se společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady 

o.p.s.  o přistoupení ke smlouvě o pověření poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
a o poskytnutí dotace. 
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Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu se společností Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. o přistoupení ke smlouvě o pověření poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace. 

 
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: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se odkupem pozemku p.č. 863/23 o výměře 373 m2 pro účely 
veřejného prostranství dle ceny znaleckého posudku v celkové výši 93.250 Kč a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy.  

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

6) Smlouva o věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce p.č. 811/85, 1511, 
1506/1, 40/2, 1512, 1507/1, 1508 ve věci zřízení kNN pro p.č. 26 
 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o věcném břemeni s firmou ČEZ Distribuce, a.s. na 
pozemcích obce p.č. 811/85, 1511, 1506/1, 40/2, 1512, 1507/1, 1508 ve věci zřízení kNN pro 
p.č. 26. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
7) Starosta předložil smlouvu na odkup pozemků p.č. 474/2 a 475/0. 

 
Usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce souhlasí se odkupem pozemku p.č. 474/2 o výměře 2.392 m2 pozemek p.č. 
475/0 o výměře 450 m2 v celkové výši 50.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

8) Vlajka pro Tibet. 
 
Usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky v rámci celostátní akce Vlajka pro 
Tibet dne 10.3.2017.  
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Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

9) Starosta seznámil zastupitele se záměrem základní rekonstrukce půdních prostor v budově 
obecního úřadu pro účely archivu obce. 
 
Usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí půdních prostor v budově obecního úřadu pro účely 
archivu obce.  
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

10) Finanční dar na činnost Svazu tělesně postižených místní organizace Poděbrady  
 
Usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na činnost Svazu tělesně postižených místní 
organizace Poděbrady. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

 
 

 
 
 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             V. Plaček 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    P. Láska 


