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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 20.3.2019 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Žádost firmy Čertovina o umístění reklamy 
2. Navýšení základního kapitálu VaK Nymburk a.s. o majetek obce - vodovod 
3. Návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
4. Svoz komunálního odpadu v letním období 
5. Projekt regenerace návsi 
6. Projekt komunikace a mostku v lokalitě na Malém Pekle 
7. Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene kNN pro p.č. 448/54 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Horáková, Kurka. 
 
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 žádost firmy Čertovina ve věci možnosti zřízení reklamního banneru, který 

by byl mobilní a vysouval se od obchodu směrem k silnici nad stávajícím chodníkem. 
 

Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním reklamního banneru firmy Čertovina v obci dle 
předloženého návrhu. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
2) Starosta předložil dopis společnosti VaK Nymburk, a.s. ve věci možného navýšení 

základního kapitálu akciové společnosti v roce 2020 o majetek obce - vodovod.  
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Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem navýšení základního kapitálu VaK Nymburk, a.s. o 
majetek ve vlastnictví obce Kostelní Lhota – vodovod. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

3) Starosta předložil návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ. 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s novelou Zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb., 
účetní závěrku Mateřské školy Kostelní Lhota a Základní školy Kostelní Lhota za r. 2018 a 
souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku takto:  
MŠ: 

- 20.000 Kč přiděleno do fondu odměn 
- 32.872,57 Kč přiděleno do rezervního fondu MŠ 

 
ZŠ: 

- 20.000,84 Kč přiděleno do fondu odměn 
- 15.740 Kč přiděleno do rezervního fondu ZŠ 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
  

4) Proběhla diskuse nad svozem komunálního odpadu v letních měsících, a to i s ohledem na 
připomínky v dotazníkovém šetření. 

 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce souhlasí se zachováním čtrnáctidenního svozu komunálního odpadu 
v termínu od května do konce října. Vzhledem k uzavření sběrného dvora bude ještě v dubnu 
svoz každý týden. Letní svoz bude vždy v sudý týden, tedy počínaje 3.5. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

5) Starosta předložil projekt regenerace hlavní návsi od Atelieru König. 
 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí projekt regenerace hlavní návsi a pověřuje starostu obce 
jeho zveřejněním na webu obce pro občany. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
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6) Projekt místní komunikace a mostku v lokalitě na Malém Pekle přišel prezentovat projektant 
investora. Proběhla diskuse nad budoucím možným převzetím komunikace ze strany obce. 
 
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu komunikace a 
mostku v lokalitě na Malém Pekle ze strany zástupce soukromého investora. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
7) Starosta předložil Smlouva o smlouvě o zřízení věcného břemene kNN pro p.č. 448/54. 
 

Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o smlouvě o zřízení věcného břemene kNN pro 
p.č. 448/54 na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1481/1. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
8) Starosta informoval zastupitele o termínu projednání územního plánu dne 25.3. od 18:00, 

přičemž od 17:00 proběhne první seznámení s výstupy územní studie pro lokalitu Humna za 
farou. 
 
 
 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Kurka A. 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    Horáková Š. 


