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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 3 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 8.4.2021 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

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

1. Projekt I. etapy úpravy koryta odtokového příkopu rybníka Peklo 
2. Dotace EFEKT na veřejné osvětlení 
3. Napájení příkopů z Výrovky – provizorní projekt úpravy šachty 
4. Strategie rozvoje obce 
5. Průběh přípravy směnné a plánovací smlouvy v lokalitě Dobrá adresa 
6. Vybavení komunitního centra 
7. Žádost p. J.M a M.M. – nájemní smlouva na p.č. 667/19. 
8. Dotace MV ČR pro SDH 
9. Rozpočtové opatření č. 1 
10. Různé 

 
 

Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Kurková, Horáková 
 
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) Proběhla diskuse nad variantami možného řešení zpevnění odtokového příkopu rybníka 
Peklo v části mezi novou výstavbou a starou zástavbou. Na tuto část je zpracovávána 
projektová dokumentace. 

 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce bera na vědomí informaci o průběhu přípravy projektové 
dokumentace úpravy části odtokového příkopu rybníka Peklo a pověřuje starostu prověřit 
jednotlivé možnosti stavebních úprav zpevnění břehů i dna. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
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2) Starosta informoval zastupitele o skutečnosti, že jsme obdrželi dotaci EFEKT na veřejné 
osvětlení v lokalitě Píska. V současné době zjišťujeme výhodnost a efektivitu celého 
záměru. 
 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o akceptaci žádosti o dotaci EFEKT a pověřuje 
starostu obce prověřit detaily podmínek dotace a navrženého řešení. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

3) Starosta informoval zastupitele o dokončené a odevzdané PD na provizorní úpravu 
hradidla a šachty u Výrovky pro napouštění příkopů. 
 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce oslovením firem pro předložení nabídek na 
realizaci díla provizorní úpravy hradidla a šachty u Výrovky pro napouštění příkopů. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 
 

4) Starosta informoval zastupitele o dokončeném návrhu Strategického plánu obce na 
příštích 10 let. Ve středu 14.4. proběhne veřejné on-line projednání s občany a všemi 
dotčenými spolky. 

 
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu zpracování Strategického plánu 
obce. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

5) Starosta informoval, že se stále s právníky a vlastníky připravuje a finalizuje směnná a 
plánovací smlouva v lokalitě „Dobrá adresa“. Smlouvy budou ke schválení na některé 
z dalších schůzí ZO. 

 
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu příprav smlouvy směnné a 
plánovací v lokalitě „Dobrá adresa“. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
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6) Starosta seznámil zastupitele s průběhem příprav projektu akustických opatření a 

interiérového vybavení komunitního centra. 
 

Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o průběhu příprav akustických opatření a 
interiérového vybavení komunitního centra. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

7) Starosta předložil odloženou žádost p. J.M. a M.M ve věci nabídky uzavření nájemní 
smlouvy na pozemek p.č. 667/19 o výměře 5 m2. 

 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi obcí a J.M. a M.M na 
pozemek p.č. 667/19 o výměře 5 m2 a pověřuje starostu obce jednáním ve věci odkupu 
tohoto pozemku za cenu obvyklou pro tyto účely v ceně 100 Kč/m2. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 
 

8) Starosta informoval zastupitele o možnosti podání žádostí o dotace pro naši jednotku 
SDH. Jako každý rok bude podána žádost na výstavbu nové hasičské zbrojnice a nově 
bychom se pokusili získat grant na pořízení nového dopravního automobilu, především 
pro přepravu osob a lehké techniky. Cena vozidla bude přibližně 1 mil. Kč a bude ještě 
dále diskutována po případném obdržení dotace. 
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí o dotace pro jednotku SDH z prostředků 
MV ČR pro rok 2021. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

9) Rozpočtové opatření č. 1. 
 

Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1. 

Pro:  9  proti:  0 zdrželi se:  0 
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10) Různé 
 
Byl vznesen požadavek na obnovení značky zákazu vjezdu cyklistů na chodníku před 
Hroudovi. Starosta přislíbil vyhotovení vč. dodatkové tabulky s upozorněním na chodník. 

Starosta informoval o akci Ukliďme svět dne 10.4.2021, svozu NO a sběru železa. 
 
 

 
 

 
Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             Kurková L. 
 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    Horáková Š. 


