Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota
Dne 15. dubna 2019
Zápis č. 4/2019
Místo konání: Obecní úřad Dlouhá Lhota
Čas zahájení: 19:00 hod.
Zasedání se zúčastnilo 7 ze 7 zvolených zastupitelů
Přítomní členové OZ:
- Karolína Marečková Laštovková
- Jiří Chrudimský
- Josef Šíd
- Ing. Marek Lojín
- Andrea Sobotková
- Bc. Martina Mášová
- Pavel Pecka

Program jednání:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Smlouva o připojení na kanalizaci a příspěvku na vybudování
5) Dohoda o provedení práce při údržbě pozemků obce
6) Diskuse

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:

- Josef Šíd
- Andrea Sobotková

Zapisovatel:

- Ing. Vladimíra Sirotková

Ad 3/ Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva

Ad 4/ Smlouva o připojení na kanalizaci a příspěvku na vybudování kanalizační přípojky
Předmětem zasedání je projednání výše částky pro připojení (připojovací poplatek) ke
kanalizaci od hranice pozemku ke kanalizačnímu řádu. V rámci vlastního pozemku si přípojku
hradí občané sami.
Přípojky nejsou předmětem dotace. Dotaci podléhá pouze vybudování kanalizačního řádu.
Obec nemá prostředky na to, aby uhradila připojení pro občany v celkové výši cca 3 mil. Kč.
Počítá se se zvýhodněním pro občany, kteří mají trvalé bydliště v obci. Na občany by vycházelo
65 % poplatku, obec by hradila 35 %, což odpovídá částce 17.500 Kč s DPH. Dále 25.000 Kč
s DPH pro chataře, chalupáře a nezastavěné pozemky a 35.000 Kč s DPH pro podnikatelské
subjekty.
Výše částky pro trvale žijící občany by mohla být hrazena ve 2 splátkách – 1. splátka ve výši
10.000 Kč do 30.6.2019, doplatek ve výši 7.500 Kč do 31.10.2019.
Výše částky pro nezastavěné pozemky a chalupáře rovněž ve 2 splátkách – 1. splátka ve výši
16.000 Kč do 30.6.2019, doplatek ve výši 9.000 Kč do 31.10.2019.
U podnikatelských subjektů se počítá s jednorázovou splátkou částky.
Usnesení č. 1/4/2019
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje výše částek pro připojení ke kanalizačnímu řádu
ve výši:
17.500 Kč pro trvale žijící občany;
25.000 Kč pro chataře, chalupáře a nezastavěné pozemky;
35.000 Kč pro podnikatelské subjekty.

Pro: 7. Proti: 0
Odsouhlaseno 7 hlasy, usnesení číslo 1/3/2019 bylo schváleno.
Ad 5/ Dohoda o provedení práce při údržbě zeleně v obci
Obnovení smlouvy s p. Jiřím Chrudimským st. za finanční ohodnocení 200 Kč/hod. na sezonu
léto-podzim 2019 s rozsahem práce do 300 h ročně.

Usnesení č. 1/5/2019
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje obnovení smlouvy o provedení práce pro údržbu
zeleně v obci s p. Jiřím Chrudimským st.
Pro: 4. Proti: 1. Zdržel se: 2
Odsouhlaseno 4 hlasy, usnesení číslo 1/5/2019 bylo schváleno.

Ad 6/ Diskuze
Upozornění občanů o zpoždění hodin na obecních hodinách u zastávek.
Žádost občanů o úklid obce z důvodu vysoké prašnosti při budování kanalizace.

Hodina ukončení: 20:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

Josef Šíd

……..…………..…

Andrea Sobotková

……..…………..…

Karolína Marečková Laštovková
starostka

