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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 1 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 25.1.2021 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Smlouva na svoz velkoobjemového odpadu s obcí Radim pro rok 2021 
2. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na p.č. 1481/1 
3. Změna územního plánu č. 1 – smlouva o zajištění financování 
4. Další postup v lokalitě „Dobrá adresa“ 
5. Směnná smlouva 
6. Smlouva s ŘSD o právu provést stavbu 
7. Info o dotaci na nádoby na separ 
8. Box Zásilkovny 
9. Různé 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Prokop, 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 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 

1) Starosta předložil Smlouva na svoz velkoobjemového odpadu s obcí Radim pro rok 2021. 
 

Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva na svoz velkoobjemového odpadu s obcí Radim 
pro rok 2021 
 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Starosta předložil Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na p.č. 1481/1. 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na 
p.č. 1481/1 pro p.č. 448/54. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

3) Změna územního plánu č. 1 – smlouva o zajištění financování. Celková výše nákladů je 
vyčíslena na 54.450 Kč na základě smlouvy podepsané mezi p. Vojtěchem a obcí z ledna 
2021. 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s panem P.L. na zajištění kompletního 
spolufinancování Změny č. 1 územního plánu obce ve výši 54.450 Kč. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

4) Další postup v lokalitě „Dobrá adresa“ – starosta obce navrhl podepsat smlouvu s ČEZ 
Distribuce, a s tím související uhrazení 50% nákladů za připojení v celkové souhrnné výši 
125.000 Kč za všech 20 budoucích parcel. Náklady budou následně rozpočítány mezi 
všechny vlastníky podle poměru a zahrnuty do připravované smlouvy o spolufinancování 
a směně pozemků. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností ČEZ Distribuce, a.s. na zajištění 
připojení všech budoucích 20 parcel v lokalitě „Dobrá adresa“. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

5) Starosta seznámil zastupitele s návrhem pana J.M. na směnu pozemků. Dle stanoviska 
zpracovatele KoPú, v tuto dobu rozhodně nedoporučují směňovat jakoukoliv ornou půdu, 
která bude nutná pro další směny v katastru obce. 

 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce neschvaluje směnu pozemků dle požadavku p. J.M. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  1 
 
 
 



 
 
  Kostelní Lhota 6 
  289 12   Sadská 
 

 
Obecní úřad    IČO:  00239267   tel.:  325/599 019               
Kostelní Lhota    Bankovní spojení   fax:  325/599 220                                           
Kostelní Lhota 6     KB Nymburk    e-mail: ou@kostelni-lhota.cz 
289 12   Sadská              č.ú.:  3424191/0100  http://www.kostelni-lhota.cz                                                      

Obec Kostelní Lhota 

 
6) Smlouva s ŘSD o právu provést stavbu plotu na pozemku obce. 

 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Ředitelství silnic a dálnic o právu 
provést stavbu plotu na pozemku pozemkového katastru č. 523 díl 1 k.ú. Kostelní Lhota, 
odpovídá pozemku parc. č. 520/6 a č. 520/9. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

7) Starosta informoval o dotaci na nádoby na separ. 
 

Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu na pořizování 
nádob na separovaný odpad a drtič dřeva. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

8) Starosta předložil návrh společnosti Zásilkovna na umístění jejich boxu pro doručování 
zboží zákazníkům. 

 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění boxu společnosti Zásilkovna za plotem hřiště 
základní školy u stanoviště nádob na tříděný odpad. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 

 
9) Proběhla diskuse o možnosti zapojení se opět do akce Ukliďme Česko. Termín bude ještě 

upřesněn. 
 

 
 
 
 

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


