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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 4 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 19.6.2019 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 

 

 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 7, omluveni 2 

 

Program: 

 

1. Darovací smlouva na kostel Nanebevzetí P. Marie 

2. Zadání územní studie pro novou zástavbu 

3. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 

4. Projekt komunikace na Pískách 

5. Dodatek smlouvy na RE-USE centrum 

6. Logotyp obce 

7. Dodatek smlouvy na opravu kostela 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 

usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Prokop, Plaček. 

 

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) Starosta předložil Darovací smlouvu na kostel Nanebevzetí P. Marie vč. zřízení věcného 

břemene na konání římskokatolických bohoslužeb. 

 

Usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce souhlasí s Darovací smlouvu na kostel Nanebevzetí P. Marie vč. zřízení 

věcného břemene. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Starosta předložil záměr již projednávaného konceptu územní studie pro celou lokalitu humna 

za farou, vč. lokality „dobrá adresa“. Bylo domluveno, že územní studii může objednávat 

pořizovatel až po schválení územního plánu. Přesto v rámci zkrácení času postupně dochází 

k dílčím projednáváním s dotčenými vlastníky nemovitostí a zejména s ohledem na charakter 

zástavby apod. Vlastníci v jižní části lokality „dobrá adresa“ požadují urychlit proces 

stavebního řízení formou plánovací smlouvy. 

 

Usnesení č. 2 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu pořizování územní studie pro 

lokalitu Humna za farou vč. lokality „dobrá adresa“. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje 

starostu obce přípravou plánovací smlouvy pro vlastníky v jižní části lokality „dobrá adresa“. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

3) Starosta předložil rozpočtové opatření č. 3. (dle pověření ZO - volby do EP) a č. 4. 

 

Usnesení č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a schvaluje rozpočtové opatření 

č. 4. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
 

 

 

4) Starosta předložil záměr zpracovat projektovou dokumentaci na opravu komunikace na 

Pískách – od malého paloučku po hřbitov. 

 

Usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace na 

Pískách – od malého paloučku po hřbitov. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

  

 

5) Starosta předložil návrh dodatku smlouvy č. 1 s firmou KONSTRUKTA-STAVBY s.r.o. na 

změny stavby RE-USE centra.  

 

Usnesení č. 5 

Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem dodatku smlouvy č. 1 s firmou KONSTRUKTA-

STAVBY s.r.o. na změny stavby RE-USE centra. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 
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6) Starosta předložil graficky zpracovaný logotyp obce. 

 

Usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým logotypem obce. 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

7) Starosta předložil návrh dodatku na opravu kostela s firmou TESMO. Původní cena je snížena 

o částku méněprací ve výši 828.889 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou TESMO 

s.r.o. ve věci snížení částky o 685.032 Kč bez DPH (828.889 Kč vč. DPH). Celková cena díla 

nově činí 3.909.476 Kč bez DPH (4.730.466 Kč vč. DPH). 

Pro:  7  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Plaček V. 

 

 

Starosta :        Drobný  T.                    Prokop M 

. 


