
   Z á p i s 

     ze 17. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 11.3.2021 

1.     Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

Jednání zahájil starosta obce, zapisovatelkou jmenoval paní Evu Myšákovou, ověřovateli  zápisu 

jmenoval pana Milana Dědka  pana Lukáše Horského.  

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 5 členů zastupitelstva. Omluven je pan Václav Morávek a pan Martin Růžička. 

Prezenční listina je přílohou zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1.    Neinvestiční záměr „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna.                                                                    

2.    Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace na projekt „Oprava střechy MZŠ a MŠ  

Lhoty u Potštejna.                                                                           

3.    Smlouva o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Oprava střechy ZŠ a MŠ 

Lhoty u Potštejna“.                                   

4.    Jmenování výběrové komise pro výběr zhotovitele na projekt „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty              

u Potštejna“.                                            

5.    Smlouva o poskytnutí finančního daru do rozpočtu obce (na sociální služby)                       

6.    Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů (poplatek za ukládání odpadů na skládku)                   

7.    Smlouvy o poskytnutí daru z rozpočtu obce (zahrádkáři, včelaři)                                                                                                                                      

8.    Plán financování obnovy vodovodu na období 2020 - 2030                          

9.    Záměr prodat část obecního pozemku 923/3                          

10. Záměr prodat část obecních pozemků 871/32 a 924/8                      

11. Záměr prodat část obecního pozemku 924/2                                              

12. Rozpočtová opatření č. 11 a č. 1                       

13. Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu obce (obchod)                   

14. Záměr zřídit věcné břemeno (ČEZ - přeložka sloupu)                                    

15. Usnesení 

Starosta předložil návrh programu jednání.  Nad rámec zveřejněného programu navrhl doplnit 

program o bod 13. Smlouva o poskytnutí daru z rozpočtu obce (obchod) a bod 14. Záměr zřídit věcné 

břemeno (ČEZ - přeložka sloupu) Rozšíření programu bylo schváleno bez připomínek, jednohlasně, 5. 

hlasy.                                           

Celý program jednání byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Starosta předložil návrh neinvestičního záměru a návrh na podání žádosti o poskytnutí 

dotace na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ s využitím dotace z dotačního programu 

Ministerstva financí. Jedná se o výměnu střešní krytiny včetně klempířských prvků a komínů.              

Oba návrhy byly schváleny bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.  

K bodu 2. Starosta předložil Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou IPOKa, s.r.o. z Crhenic, o vypracování 

projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu 

stavby na akci „Oprava střech ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“.                         

Smlouvu podepsanou starostou vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek.  

   



K bodu 3. Starosta předložil Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou  Uno Society s.r.o. z Kolína, o 

zpracování žádosti o poskytnutí dotace  na projekt „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ 

z dotačního programu MF  ČR, Program rozvoje a obnovy materiálně technické   základny 

regionálního školství.                             

Smlouvu podepsanou starostou vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek.  

K bodu 4. Starosta předložil návrh na ustavení výběrové komise pro výběr dodavatele na projekt 

„Oprava střechy MŠ a ZŠ Lhoty u Potštejna ve složení Eva Myšáková, Milan Dědek, Jan Havel, Lukáš 

Horský, Václav Morávek, Martin Růžička.                                                                                                                

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 5. Starosta předložil návrh Smlouvy o daru, uzavřenou s panem ing. Barvínkem, bytem Lhoty 

u Potštejna 81, o finančním daru do rozpočtu obce, určeném na úhradu sociálních služeb 

poskytovaných městem Vamberk.          

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 6. Starosta předložil návrh Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů, uzavřenou 

s firmou Ekola České Libchavy s.r.o., která bude za obec Lhoty u Potštejna zajišťovat  řádné a včasné 

plnění nových povinností plynoucích z nového zákona o odpadech (z.č. 541/2020 Sb.), především 

povinností týkajících se poplatku za ukládání odpadů na skládku.                                                          

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 7.  Starosta předložil návrh Darovacích smluv, uzavřených se spolky ČZS Chleny (zahrádkáři) a 

ČSV Chleny (včelaři), o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce na činnost spolků.  

Zahrádkáři pracují s mládeží prostřednictvím místní školy, návrh doporučen schválit. Včelaři 

s mládeží, prostřednictvím školy, dosud nepracují, návrh nezískal podporu.                                             

Návrh smlouvy uzavřené s ČZS Chleny (zahrádkáři) byl schválen bez připomínek, jednohlasně 5. hlasy. 

Návrh smlouvy uzavřené s ČSV Chleny (včelaři) byl zamítnut jednohlasně, 5. hlasy 

K bodu 8.  Starosta předložil návrh  Plánu financování obnovy vodovodu na období 2020-2021. Plán 

zohledňuje novou investici do vodohospodářského majetku (vodojem, řady) a přepočet ceny 

vodohospodářských objektů dle Metodického pokynu …  platného od roku 2020.      

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.                                           

K bodu 9. Starosta předložil návrh záměru prodat část obecního pozemku 923/3. Jedná se o úpravu 

hranic u čp. 69.                                                                                                                                                        

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 10. Starosta předložil návrh záměru prodat část obecních pozemků p.č. 924/8 a 871/32. 

Jedná se o úpravu hranic u čp. 7 .  Součástí kupní smlouvy bude i převod části pozemku p.č. 611 do 

majetku obce.                                        

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 5. hlasy. 

K bodu 11. Starosta předložil návrh záměru prodat část obecního pozemku p.č. 924/2. Jedná se o 

úpravu hranic pozemku u čp. 12. Součástí kupní smlouvy bude převod části pozemků p.č. 60 a p.č. 

661 do vlastnictví obce.           

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 12. Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 11 a č. 1, vydanými starostou 

obce. Rozpočtová opatření vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek.  



K bodu 13. Starosta přeložil návrh Smlouvy o daru z rozpočtu obce, uzavřenou s panem VU CONG 

NHAN, Masarykova 129, Častolovice. Dar ve výši 74.083,-- Kč bude poskytnut ve dvanácti, stejných 

splátkách, první splátka v dubnu 2021.          

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 14. Starosta předložil návrh záměru zřídit věcné břemeno pro ČEZ Distribuce, a.s. na obecních 

pozemcích p.č. 829/3 a 775/13, k.ú. Lhoty u Potštejna, pro umístění nového sloupu NN. Jedná se                 

o přeložení stávajícího sloupu z důvodu  rozšíření místní komunikace u čp. 21.                                                                         

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.                                                                                                                                     

                                                 

K bodu 15. Starosta předložil návrh usnesení z dnešního jednání.                            

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

 

 

Zapsala:  Eva Myšáková             ____________________________    

Zápis ověřili: Milan Dědek                     ____________________________                      

  Lukáš Horský             ____________________________ 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U s n e s e n í 

č. 17 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 11.3.2021 

A/ Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  : 

 

1. Neinvestiční záměr na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“, který je přílohou žádosti              

o poskytnutí dotace z dotačního programu MF ČR, programu 29822 - Podpora rozvoje a obnovy 

materiálně technické základny regionálního školství. 

2. Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“, 

z dotačního programu MF ČR, programu 29822 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálního školství a dále spolufinancování akce ve výši 10 % z rozpočtu obce. 

3. Přípravu veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna                    

a ustavuje komisi pro výběr zhotovitele ve složení : Milan Dědek, Jan Havel, Lukáš Horský, Václav 

Morávek, Eva Myšáková, Martin Růžička. 

4. Smlouvu o dílo, uzavřenou s firmou IPOKa, s.r.o. z Crhenic, o vypracování projektové dokumentace 

na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ 

5. Smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Uno Society s.r.o. z Kolína, o zpracování žádosti na poskytnutí 

dotace na akci „Oprava střechy ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna“ 

6. Smlouvu o daru, uzavřenou s ing. Stanislavem Barvínkem ze Lhot u Potštejna 81, o finančním daru 

do rozpočtu obce. 

7. Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů, uzavřenou s firmou Ekola České Libchavy s.r.o., o 

zastoupení obce při správě poplatku za ukládání odpadů na skládku.  

8. Smlouvu o daru uzavřenou se spolkem ČZS Chleny (zahrádkáři), o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu obce. 

9. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Lhoty u Potštejna na období 2020 - 

2030. 

10. Záměr prodat část obecního pozemku p.č. 923/3, k.ú. Lhoty u Potštejna. 

11. Záměr prodat část obecních pozemků p.č. 924/8 a p.č. 871/32, k.ú. Lhoty u Potštejna.  

12. Záměr prodat část obecního pozemku p.č. 924/2, k.ú. Lhoty u Potštejna. 

13. Smlouvu o daru uzavřenou s panem Vu Cong Nhan, Masarykova 129, Častolovice, o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu obce. 

14. Záměr zřídit věcné břemeno na obecních pozemcích p.č. 829/3 a 775/13, k.ú. Lhoty u Potštejna. 

 

 

 __________________________   _________________________ 

   Eva Myšáková, místostarostka           Jan Růžička, starosta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 ______________________________         _____________________________                          

      Eva Myšáková, místostarostka          Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 


