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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 3 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 28.3.2018 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Smlouva o poskytnutí prostředků SFDI 
2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č. 1462/1 a 1464/3 - kabely 
3. Žádost MŠ o rozdělení hospodářského výsledku 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
5. Nabídka na opravu věžních hodin a ciferníků 
6. Veřejná sbírka na opravu kostela 
7. GDPR 
8. Změna svozů KO během léta 
 

 
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: M. Prokop, V. Plaček. 
 
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) V souvislosti s Rozhodnutím o dotaci na stavbu II. etapy chodníků starosta obce předložil 

smlouvu se SFDI o poskytnutí dotace. 
 

Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI na rok 2018 ve výši 2.385.000 Kč na akci Kostelní Lhota – rekonstrukce 
levostranného chodníku podél silnice II-611.  
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Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

2) Starosta předložil smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na p.č. 1462/1 a 1464/3 na 
uložení kabelů při realizaci chodníků. 

 
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na 
p.č. 1462/1 a 1464/3. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

3) Starosta předložil žádost MŠ o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017. 
 
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. 2017 a souhlasí 
s rozdělením hospodářského výsledku MŠ takto:  

- 2.000 Kč přiděleno do fondu odměn 
- 2.913 Kč přiděleno do rezervního fondu MŠ 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

4) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 2. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 
 
 

5) Starosta předložil nabídku na opravu věžních hodin a ciferníků od pánů Jana Marka a jeho 
spolupracovníka Petra Skály. V první fázi budou opraveny ciferníky a poté hodinový stroj. 
Ciferníky budou financovány z prostředků Římskokatolické farnosti. Hodinový stroj by byl 
financován ze sbírky obce. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku od p. Jana Marka, Turnov na opravu věžních hodin 
a ciferníků v celkové výši 400.900 Kč. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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6) V souvislosti s rekonstrukcí kostela byla diskutována možnost zřízení samostatné sbírky pro 
přehlednější a jednodušší čerpání prostředků od jednotlivých dárců a následné financování 
opravy hodin a spolufinancování dotací. 
 
Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení veřejné sbírky pro opravu kostela v naší obci na dobu 
neurčitou. 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

7) Starosta informoval zastupitele o problematice GDPR. 
 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou společnosti Služby SMS s.r.o. prostřednictvím 
Sdružení místních samospráv na službu implementace Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (GDPR) ve výši 9.000 Kč bez DPH pro obec, 9.000 Kč bez DPH pro ZŠ a 9.000 Kč bez 
DPH pro MŠ a dále souhlasí s nabídkou Služby SMS s.r.o. na zřízení pověřence na ochranu 
osobních údajů ve výši 600 Kč bez DPH/rok pro obec, 900 Kč bez DPH/rok pro ZŠ a 900 Kč 
bez DPH/rok pro MŠ a pověřuje starostu zajištěním objednávek pro všechny subjekty. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

8) Starosta připomněl, že je třeba schválit domluvenou změnu svozů komunálního odpadu pro 
období květen až září s periodicitou 1x14 dní. 
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou svozů komunálního odpadu pro období květen až říjen 
s periodicitou 1 x 14 dní.  
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

 
 
 
Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             M. Prokop 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    V. Plaček 


