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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 24.2.2021 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 7, omluveni 2 
  
Program: 
 

1. Projekt napájení příkopů z Výrovky 
2. Změna č. 1 ÚP 
3. Střednědobý rozpočtový výhled obce 
4. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou NYKOS 
5. Smlouva o zřízení služebnosti ze společností CETIN a.s. – vedení podél opravených 

chodníku  
6. Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury – přeložka vody pro projekt opravy II/611 
7. Směnná smlouva a další postup lokalitě „Dobrá adresa“ 
8. Strategie obce 
9. Komplexní pozemkové úpravy v obci – PSZ 
10. Koše na psí exkrementy 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Štok, Láska 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelů obce: 
Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 

1) Zástupce společnosti VRV představil dokončený projekt provizorního řešení napájení 
příkopů u Výrovky. Bylo diskutováno a možných variantách řešení a finanční náročnosti. 

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce bera na vědomí informaci o dokončené projektové dokumentaci a 
průběhu projednání s dotčenými orgány ve věci provizorního řešení napájení příkopů 
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vodou z Výrovky a pověřuje starostu obce oslovit zájemce pro předložení cenových 
nabídek na realizaci díla dle odsouhlaseného návrhu řešení. 
 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

2) Změna č. 1 ÚP. 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu příprav změny č. 1 ÚP. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

3) Starosta předložil střednědobý rozpočtový výhled obce. 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

4) Starosta předložil dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou NYKOS. 
Dohoda opravňuje k vyřizování veškerých záležitostí okolo vyúčtování skládkovacího 
poplatku, a s tím související administrativy. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů s firmou 
NYKOS. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

5) Starosta seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. 
– vedení optiky podél opravených chodníků podél II/611 mezi oběma zastávkami, které 
proběhlo v r. 2018. 

 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. ve 
věci umístění optického kabelu podél chodníků u II/611. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  1 
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6) Smlouva Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury – přeložka vody pro projekt 

opravy II/611. Přeložku bude zajišťovat na vlastní náklad stavebník/investor, tedy KSUS.  
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury se 
společností Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. (KSUS) ve věci 
budoucí přeložky vodovodního řadu nutné pro projekt opravy II/611. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

7) Směnná smlouva a další postup v lokalitě „Dobrá adresa“ – informace. Smlouva se 
připravuje a bude ke schválení na některé z dalších schůzí ZO. 

 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu příprav smlouvy směnné 
v lokalitě „Dobrá adresa“. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

8) Starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav Strategie rozvoje obce. V brzké době 
bude zveřejněna k připomínkám občanů pro následné veřejné – pravděpodobně – on-line 
projednání. 

 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu příprav Strategie rozvoje obce. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 

 
9) Starosta informoval zastupitele o jednáních sboru zástupců KoPú, který schválil všemi 

hlasy Plán společných zařízení. Následně dojde k obeslání všech dotčených orgánů. 
Někdy během jara až léta by mělo Plán schvalovat ZO a poté se začnou projednávat 
návrhy s vlastníky. 
 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu příprav Komplexních 
pozemkových úprav. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

10) Ze strany občanky K.Š. došlo k návrhu umístění košů a sáčků na psí exkrementy na hlavní 
návsi obce. A navrhuje znovu osadit koš u dětského hřiště ve sportovním areálu. 
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Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce bere souhlasí s pořízením dvou košů a stojanů na sáčky na psí 
exkrementy a s jejich umístěním na hlavní návsi a dále s osazením koše k dětskému hřišti 
ve sportovním areálu. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 

 
 
 
 
 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Láska P. 
 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    Štok M. 


