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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 5 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 22.6.2022 na obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Výběrové řízení na hasičský dopravní automobil 
2. Odpady – intenzita svozu plastů v roce 2022 
3. Komunikace Píska – další vývoj 
4. Přijetí dotace KUSK na hasičský automobil 
5. Rozpočtové opatření č. 4 
6. KoPú – palouček před Hroudovými 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Plaček, 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) Výběrové řízení na hasičský DA. Starosta předložil nabídku a zápis výběrové komise.  

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci hodnotitelské komise o výběru nejvhodnějšího 
dodavatele na akci Kostelní Lhota – Dopravní automobil a schvaluje vítěznou nabídku – 
dodavatele vozidla - firmu EMBEFOR s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČ: 
06138900 s částkou 1.281.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
s vítězným uchazečem. 
Zastupitelstvo obce se dále zavazuje ke spolufinancování zbývající částky z vlastních zdrojů 
nad rámec přidělených dotací z MV ČR a Středočeského kraje. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Proběhla diskuse nad možnostmi frekvence svozu plastů a částečně i papíru. 
 
Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy s firmou NYKOS od 1.7.2022 ve věci svozu 
odpadů tak, že plast bude svážen formou DTD každých 14 dní a doplňkově navíc i papír ze 
sběrného 1 x 3 týdny . 

 Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

3) Starosta informoval, že jsme neobdrželi dotaci z MMR na místní komunikaci v části Píska od 
kruhové lavičky ke hřbitovu, resp. jsme byli zařazeni mezi náhradníky. O případné alokaci se 
bude rozhodovat. Pokud ji neobdržíme, můžeme se o ni ucházet zase za rok. 
 

Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zařazení naší obce mezi náhradníky ve věci 
dotace z MMR na komunikaci ke hřbitovu. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

4) Starosta informoval o obdržení dotace na dopravní automobil hasičů. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze Středočeského kraje na dopravní automobil 
hasičů ve výši 300.000 Kč. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

5) Starosta předložil Rozpočtové opatření č. 4. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 
 

6) Starosta předložil požadavek rodiny Hroudových/Kodešových, aby palouček, nově vymezený 
v rámci KoPú na pozemku před budoucí stavební parcelou (budoucí p.č. 240/6) zůstal jen a 
pouze veřejným prostranstvím obce určeným pouze pro zeleň. 
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Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce schvaluje určení budoucího pozemku obce vymezeného v rámci KoPú p.č. 
1/246 (před budoucí stavební parcelou p.č. 240/6) pro účely veřejného prostranství a zavazuje 
se, že tento pozemek 1/246 bude určen pouze pro zeleň. Jakékoliv případné změny využití 
pozemku budou muset být odsouhlaseny stávajícími majiteli (Kodešová Blanka, Hrouda 
Václav). 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

 
 
 
 
Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Plaček V. 
 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    Kurková L. 


