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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 21.2.2018 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 9, omluveni 0 
 
Program: 
 
 

1. Studie rekonstrukce hospodářského stavení 
2. Komunikace v lokalitě Humna za farou – aktuální stav 
3. Územní plán – připomínky občanů pořizovateli 
4. Smlouva na svoz olejů z domácností pro rok 2018 
5. Dotace z OPŽP na odpadové hospodářství 
6. Odkup hřiště od ČOS 
7. Cena za těžbu dřeva 
8. Územní studie obce jako podklad pro pozemkové úpravy 
 

 
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Š. Horáková, L. Kurková. 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelů obce: 
Pro:  9  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) Jednotlivými zpracovateli byly prezentovány všechny studie na opravu hospodářského stavení 

u kostela. 
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Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci všech studií rekonstrukce hospodářského stavení 
u kostela pro účely zbudování kavárny.  

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

2) Starosta informoval zastupitele o průběhu projednávání projektové přípravy komunikace 
v lokalitě Humna za farou s jednotlivými vlastníky. 

 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projednávání projektové přípravy 
komunikace v lokalitě Humna za farou s jednotlivými vlastníky. Zastupitelstvo obce souhlasí 
s navrženou parcelací a umístěním trafostanice mezi první dva navržené pozemky paní K.Z. 
Zastupitelstvo dále projednalo požadavek p. M.Z. ve věci zapojení do projektu a souhlasí s tím, 
aby jeho část byla vyjmuta z financování vzhledem k historickým souvislostem, kdy majitelé 
odprodali část své nemovitosti obci a tím dnes ztratili možnost na připojení ke komunikaci. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

3) Starosta informoval zastupitele o všech známých připomínkách k návrhu územního plánu, které 
nashromáždil pořizovatel (MěÚ Nymburk) během loňského roku od jednotlivých občanů obce. 
Pořizovatel nemá povinnost naše občany o výsledku projednání informovat. Příprava ÚP je 
momentálně pozastavena a čekáme na výsledky studie Povodí Labe. Poté bude veřejnosti 
představena upravená verze návrhu k dalšímu kolu připomínek. 
 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o připomínkách občanů k návrhu územního plánu 
a souhlasí, aby pozemek p.č. 1462/2 paní M.L. zůstal nadále veřejným prostranstvím.  

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

4) Starosta předložil novou smlouvu na svoz olejů z domácností. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na svoz olejů z domácností s firmou 
Černohlávek oil pro rok 2018. Služba je pro obec zdarma. 
 
 

5) Starosta informoval o dotacích z prostředků OPŽP. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotací z programu OPŽP na projekt Kompostéry pro 
občany obce Kostelní Lhota ve výši cca 1,093 mil. Kč a s celkovou předpokládanou výší 
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spolufinancování ve výši cca 193 tis. Kč a s dotací na projekt Centrum pro opětovné použití 
výrobků pro občany obce Kostelní Lhota ve výši cca 3,206 mil. Kč a s celkovou předpokládanou 
výší spolufinancování ve výši cca 566 tis. Kč. 

Zastupitelstvo obce dále souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků OPŽP na projekt 
Pořízení nádob na separovaný odpad v obci Kostelní Lhota  

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
6) Starosta seznámil zastupitele se souhlasem ČOS ve věci snížení ceny za odkup zázemí hřiště za 

o 130 tis. Kč na konečných 600.000 Kč.  
 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem ČOS ve věci snížení ceny znaleckého posudku na odkup 
zázemí hřiště do vlastnictví obce a to na konečnou částku 600 tis. Kč a pověřuje starostu obce 
jednáním s ČOS ve věci přípravy kupní smlouvy. 

 
Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

7) Starosta informoval zastupitele o nabídkách na namátkovou těžbu dřeva v obecních lesích. 
 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenové nabídky na namátkou těžbu dřeva a souhlasí 
s výběrem dodavatele v tomto pořadí: 
 

1) Lesy Novák, Poděbradská 191, 29001 Písková Lhota, 29001 
Nabídková cena:   434 Kč / m3 
 

2) Deblice – lesy s.r.o., Deblice 174, 289 01 Dymokury  
Nabídková cena:   300 Kč / m3 

 
Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy Lesy Novák, Poděbradská 191, 29001 Písková 
Lhota za cenu 434 Kč/m3 a pověřuje starostu obce objednávkou těchto služeb. 
 
Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

8) Starosta informoval zastupitele o cenové nabídce atelieru Klára Salzmann na zpracování 
Územní studie pro zlepšení stavu krajiny, jakožto podkladu pro Plány společných zařízení 
Komplexních pozemkových úprav. 
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Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou na zpracování Územní studie obce od atelieru Klára 
Salzmann za cenu 80 tis. Kč bez DPH.  
 
Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

 
 
 
 
Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Š. Horáková 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    L. Kurková 


