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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 8 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 9.8.2021 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Řešení odtokového příkopu rybníka Peklo 
2. Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav 
3. Vybavení knihovny v KC 
4. Dar pro obec zasaženou tornádem 
5. Dotace na opravu soch 
6. Rozpočtové opatření č. 4 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Horáková, Kurková 
 
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 informoval zastupitele o návrhu dalšího postupu úpravy odtokového příkopu 

rybníka Peklo. P. Šátek si zpevní svou jižní stranu a obec svou severní (levý břeh). Starosta 
prověří co možná nejúspornější variantu řešení a nechá nacenit. Realizace naší části může 
proběhnout současně se stranou jižní. Dle ústního vyjádření stavitele p. Šátka bude ale jejich 
strana řešena nejdříve koncem zimy.  Proběhla diskuse, v rámci které vznikl požadavek, 
aby došlo i k podpisu vlastníků ohledně akceptace stávajících hranic vzhledem k umístění 
stávajícího vodního díla.  

 
 Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projednání úpravy koryta 
odtokového příkopu rybníka Peklo a pověřuje starostu zajištěním nabídkových cen na 
opravu koryta. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Starosta předložil Plán společných zařízení Pozemkových úprav. Majitelé nově navržené 
cesty VC20, kteří přišli na zastupitelstvo, vyjádřili jasný nesouhlas s touto cestou a 
požádali o její odstranění z návrhu. 
 

 Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Plánu společných zařízení a souhlasí s vyřazením 
navržené cesty VC20 z Plánu společných zařízení KoPú. ZO dále pověřuje starostu obce 
svoláním nového jednání ZO za účasti občanů dotčených navrženou cestou VC20, sboru 
zástupců a zástupce zpracovatele KoPú i SPÚ ČR.  

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

3) Starosta předložil nabídky firem na vybavení knihovny v komunitním centru – nabídku 
firmy Mydva ve výši 311 tis. Kč vč. DPH a p. Štoka ve výši 279 tis. Kč vč. DPH. 

 
 Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou p. Štoka ve výši 279 tis. vč. DPH na vybavení 
knihovny komunitního centra regály na knihy. 

 
Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  1 

 
  

4) Starosta prezentoval možnosti adresování schváleného příspěvku 50 tis. Kč na některou 
z obcí zasažených tornádem. Proběhla diskuse. Vybrána byla obec s nízkým stavem 
transparentního dárcovského účtu, která je navíc obcí na pomezí Středočeského kraje. 

 
 Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce souhlasí s darem 50 tis. Kč pro obec Kryry zasaženou tornádem. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

5) Starosta informoval, že nám byla schválena dotace ve výši 105 tis. Kč na opravu soch nad 
vchodem do kostela a představil nabídku p. Jacka, který prováděl všechny předchozí 
kamenické práce na našem kostele. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace z Programu 2021 na obnovu památek z 
rozpočtu Středočeského kraje na projekt Restaurování soch Sv.  Gotharda a Sv. Václava v 
Kostelní Lhotě ve výši 105 tis. Kč a se spolufinancováním dotace z rozpočtu obce 
v minimální výši 70.950 Kč. 
Zastupitelstvo souhlasí s nabídkovou cenou na opravu od firmy MgA. Rastislav Jacko 
Víska 61, 262 52 Vysoký Chlumec, IČ: 02206242 s cenou 175.950 Kč. 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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6) Rozpočtové opatření č. 4. 
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4 a bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 3 (kompenzační bonus pro obce) schválené starostou 19.7.2021 s pověřením ZO. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 

 
 

 
 
  
  

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


