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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 6 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 24.8.2020 před Obecním úřadem obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Návrh zadání změny č. 1 ÚP  
2. Dodatek smlouvy s firmou Daniel Šperk na rekonstrukci školy 
3. Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na dotace Můj kraj 
4. Územní studie – dobrá adresa 
5. Rozpočtové opatření č. 5 
6. Průběh rekonstrukce ZŠ 
7. Dodatek smlouvy s firmou SWIETELSKY s.r.o. na stavbu komunikace 
8. Nabídka na zbudování komunikace k č.p. 636/2 
9. Darovací smlouva na babybox 
10. Různé 

 
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Plaček, Prokop 
 
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 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 
1) Starosta předložil zastupitelstvu návrh Změny ÚP č. 1. 

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh zadání Změny č. 1 územního plánu obce. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

2) Starosta předložil dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci školy, který se týká změny 
ceny díla o více a méněpráce. Úpravy jsou dány zejména změnou projektu statiky stropních 
konstrukcí a dalších detailů. 
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 Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou Daniel Šperk 
s.r.o. na akci Stavební úpravy a vestavba základního školy Kostelní Lhota s navýšením ceny 
díla o 481.408,32 Kč bez DPH. 

 
 

3) Starosta předložil dvě Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem na dotace Můj kraj – 
vybavení komunitního centra a osvětlení kostela. 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Kostelní Lhota schvaluje Veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem 
na dotace Můj kraj – vybavení komunitního centra a osvětlení kostela  
Pro:  8      proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

4) Starosta informoval zastupitele o průběhu projednání územní studie – „Dobrá adresa“. Všichni 
vlastníci už odpřipomínkovali poslední verzi a na příštím jednání by mohlo dojít k společnému 
odsouhlasení. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projednání územní studie – „Dobrá 
adresa“. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

5) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 5 
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

6) Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem prací na stavbě půdní vestavby ZŠ. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu prací na stavbě půdní vestavby ZŠ. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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7) Starosta informoval zastupitele o možnosti odložení výstavby komunikace v lokalitě Humna 
sever na příští rok z důvodů mnoha probíhajících investičních akcí v obci v letošním roce. 
Finanční podmínky zůstanou zachovány.  
 

Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy s firmou SWIETELSKY s.r.o. na odložení 
termínu dodání díla - Kostelní Lhota místní komunikace – humna za farou do konce roku 2021. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
8) Starosta předložil nabídku firmy KG-TRANZIT s.r.o. na realizaci díla VÝSTAVBA 

KOMUNIKACE K POZEMKU P.Č. 636/2 V K.Ú. KOSTELNÍ LHOTA. Byly vyzvány 4 
firmy k podání nabídky. Předložena byla pouze jedna.  
 

Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce bere informaci o výběrovém řízení na akci  VÝSTAVBA KOMUNIKACE 
K POZEMKU P.Č. 636/2 V K.Ú. KOSTELNÍ LHOTA a schvaluje nabídku firmy KG-
TRANZIT s.r.o. na realizaci díla v ceně 108.494,14 Kč bez DPH. ZO dále pověřuje starostu 
obce podpisem smlouvy s vítězným uchazečem. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
9) Darovací smlouva s Ludvíkem Hessem – BABYBOX z.s. 

 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s firmou – BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub 
Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. na částku 3.000 Kč. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
10) Proběhla diskuse: 

- Informace o dokončení stavidla na Výrovce 
- Seznámení s průběhem prací na komunitním centru 
- Informace o průběhu slavnostního otevření kostela 
- SDH požádáno o zbudování stanu na zahradě ZŠ vzhledem k rekonstrukci 
- Požadavek na zřízení značky – zákaz vjezdu cyklistů na chodník před Hroudovi 

 
 

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


