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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 6 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 25.9.2019 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 9, omluveni 0 
 
Program: 
 

1. Výběrové řízení na další etapu opravy kostela 
2. Partnerská smlouva o spolupráci – Organizace destinačního managementu „Pojizeří a 

Polabí“ 
3. Plánovací smlouva – lokalita Humna za farou 
4. Územní plán obce – průběh přípravy 
5. Krajinářská opatření 
6. Kulturní akce – podzim 
7. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
8. Kupní smlouva na software a váhu pro RE-USE centrum 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Láska, Štok. 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelů obce: 
Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 
 
1) Starosta informoval, že bylo vyhodnoceno výběrové řízení na pokračování opravy kostela. 

Zakázka byla vedena v režimu jako podlimitní veřejná zakázka. Byla podána pouze jedna 
nabídka, ačkoliv si zakázku na portálu stáhlo celkem 46 subjektů. 
 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou 
zakázku na akci Kostel Nanebevzetí P. Marie – stavební práce a souhlasí s vítěznou nabídkou 
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firmy TESMO, s.r.o., Maňákova 743 198 21, Praha 9, IČ: 25131010 ve výši 2.874.359 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vítězem. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

2) Starosta předložil partnerskou smlouvu o spolupráci v rámci organizace destinačního 
managementu „Pojizeří a Polabí“ a doporučil zastupitelstvu obce v tuto chvíli do organizace 
nevstupovat, neboť jsme členy sousední organizace a členství v obou organizacích v tuto chvíli 
není možné. Do budoucna se můžeme rozhodnout o změnu, příp. se upraví pravidla. 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost vstoupit do organizace destinačního 
managementu. „Pojizeří a Polabí“. V tuto chvíli obec zůstává pod organizací Kolínsko-
kutnohorsko. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
  
 

3) Starosta předložil první návrh plánovací smlouvy pro lokalitu Humna za farou.  
 

Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí první návrh plánovací smlouvy pro lokalitu Humna za 
farou a pověřuje starostu uspořádat výběrové řízení na komunikaci do lokality pro zjištění 
přesné částky výše příspěvků jednotlivých vlastníků do finální verze této smlouvy. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
 

4) Starosta seznámil zastupitele s průběhem projednání ÚP. Finální verzi budeme schvalovat na 
některém z příštích jednání. 
 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu projednání ÚP vč. vypořádání 
námitek ze strany pořizovatele ÚP. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
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5) Starosta seznámil zastupitele s návrhy Studie odtokových poměrů na řece Výrovce 
zpracovávané firmou VRV Praha pro Středočeský kraj. 

Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí s umístěním navrhovaných opatření Studie odtokových 
poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Výrovky na pozemcích ve 
vlastnictví obce Kostelní Lhota. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 
6) Proběhla diskuse nad kulturními událostmi letošního podzimu. 

 
7) Starosta předložil Dohodu o ukončení smlouvy o dílo s firmou Daniel Šperk vzhledem k tomu, 

že na změny je třeba vyhlásit nové výběrové řízení. 

Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o dílo s firmou Daniel 
Šperk. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

 

8) Starosta předložil Kupní smlouvu s firmou JRK Česká republika s.r.o. na nákup softwaru a 
váhy pro projekt RE-USE centra. 
 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Kupní smlouvu s firmou JRK Česká republika s.r.o. 
na nákup softwaru a váhy pro projekt RE-USE centra v částce 99.000 Kč bez DPH financované 
z prostředků OPŽP.  

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 
 
 

Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Láska P. 
 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    Štok M. 
 


