Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota
Dne 29. prosince 2018
Zápis č. 9 / 2018
Místo konání: Obecní úřad Dlouhá Lhota
Čas zahájení: 17:30 hod.
Zasedání se účastnilo 7 zvolených zastupitelů
Přítomní členové OZ:
-

Karolína Marečková Laštovková
Jiří Chrudimský
Josef Šíd
Ing. Marek Lojín
Bc. Martina Mášová
Andrea Sobotková
Pavel Pecka

Program jednání:

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu. Zahájení
4) Rozpočtové opatření č.8
5) Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Ing.Milanem
Šimákem o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. Dlouhá Lhota, kNN pro p.č. 45/1 IV-12602368/VB/1
6) Návrh rozpočtu na rok 2019
7) Záměr obce uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a
souhlasu s provedením stavby vodovodní přípojky pro parc. č. st. 97
k.ú. DL
8) Diskuze

Ad1/ Zahájení
Úvodem starostka konstatovala v souladu s jednacím řádem, že je přítomna nadpoloviční
většina členů zastupitelstva a je tak možno přijímat usnesení.
Přítomno 7 ze 7 členů ZO.
Ad 2/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Byla navržena komise k ověření zápisu ve složení:

- Šíd Josef
- Andrea Sobotková

Zapisovatel:

-Ing.Vladimíra Sirotková

Ad 3/ Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva
Ad 4/ Rozpočtové opatření č.8
Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené starostkou dne
30.11.2018.
Ad 5/ Uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou Ing.Milanem Šimákem o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. Dlouhá
Lhota, kNN pro p.č. 45/1 IV-12-602368/VB/1
Usnesení č. 1/9/2018
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. Dlouhá Lhota, kNN pro p.č. 45/1 IV-12602368/VB/1 na pozemku par.č. 763/1 a 755/1 v délce 64 bm za jednorázovou úhradu 12.800
Kč obci bude vyplacena jednorázová náhrada ve výši 12.800,- Kč. 64 x 200 = 12 800,ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Odsouhlaseno 7 hlasy, usnesení číslo 1/9/2018 bylo schváleno.
Ad 6/ Návrh rozpočtu na rok 2019
Tento bod je projednáván po řádném zveřejnění na úřední desce. V průběhu vyvěšení se nikdo
nevyjádřil s námitkou.
Usnesení č. 2/9/2018
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje rozpočet pro rok 2019 jako schodkový,
v paragrafovém členění a schodek bude kryt z finančních úspor minulých let. Schválený
rozpočet bude přílohou zápisu ze zasedání. Odsouhlaseno 7 hlasy, usnesení číslo 2 /9/2018
bylo schváleno.
Ad 7/ Záměr obce uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu s provedením
stavby vodovodní přípojky pro parc. č. st. 97 k.ú. DL
Usnesení č. 3/9/2018
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje záměr uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby stavby vodovodní přípojky pro parc.
č. st. 97 k.ú. DL
Odsouhlaseno 7 hlasy, usnesení číslo 3/9/2019 bylo schváleno.
Ad 8/ Diskuze
Dne 7.12. 2018 – požádáno o navýšení dotace o 5% na stavbu kanalizace, které obec
obdržela, dotace je navýšena cca o 2,5 mil. Kč.
Výstavba kanalizace a přípojky na vodu v horní části obce Dlouhá Lhota (směr Příbram)
Předání zastávek obce – stále neproběhlo (obec požaduje úpravy – úprava laviček, plexiskla
vyměnit za bezpečnostní sklo, nově instalované veřejné osvětlení u zastávky -dosud
nezapojené nefunkční.
Požadavek na rozeslání SMS na informování občanů o Tříkrálové sbírce 5.1.2019 od 13 h
Roznos 1. vydání Lhoteckého zpravodaje - 120 výtisků

Hodina ukončení: 17:55 hodin
Ověřovatelé zápisu:

Josef Šíd ……..…………..…..…………
Andrea Sobotková………………………..

Karolína Marečková Laštovková
starostka

