Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota
Dne 1. dubna 2019
Zápis č. 3/ 2019
Místo konání: Obecní úřad Dlouhá Lhota
Čas zahájení: 19:00 hod.
Zasedání se účastnilo 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) ČOV – prodloužení termínu
5) Směna pozemků se Zemědělským družstvem Dlouhá Lhota
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:
Zapisovatel:

- Josef Šíd
- Andrea Sobotková
- Ing. Vladimíra Sirotková

Ad 3/ Schválení programu
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva
Ad 4/ ČOV – prodloužení termínu

Usnesení č. 1/3/2019
Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - Předmětem
dodatku je schválení prodloužení termínu o 270 dní, z čehož vychází termín předání staveniště
do 22. 5. 2020. Na jaro 2020 se tak odkládají úpravy finálních povrchů. Nevztahuje se na
předání čističky do užívání, termín spuštění předčasného provozu čistírny je 18. 12. 2019.
Pro: 5. Proti: 2
Odsouhlaseno 5 hlasy, usnesení číslo 1/3/2019 bylo schváleno.

Ad 5/ Směna pozemků
Směna je důležitá z důvodu výstavby kanalizace. Bude směněna orná půda o výměře cca 3000
m² ve vlastnictví obce Dlouhá Lhota. Půda bude vyměněna za pozemky ve vlastnictví
Zemědělského družstva přímo v obci, o výměře cca 1000 m².
Usnesení č. 2 /3/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků par. č. 278/11, orná půda o výměře 1 446 m² a
pozemku par. č. 300/4, orná půda, 1 428 m² ve vlastnictví obce Dlouhá Lhota za pozemky
par. č. 785/1, ostatní plocha-ostatní komunikace, 260 m², dále za pozemek par. č. 785/48 o
výměře 301 m2, ostatní plocha-ostatní komunikace, dále za pozemek par.č. 118/70 o výměře
374 m2, ostatní plocha-manipulační plocha, které jsou ve vlastnictví Zemědělského družstva
se sídlem v Dlouhé Lhotě, Dlouhá Lhota 82, 26301 Dobříš, vše v k.ú. Dlouhá Lhota u
Dobříše.
Pro: 7
Odsouhlaseno 7 hlasy, usnesení číslo 2 /3/2019 bylo schváleno.

Ad 6/ Diskuze
Žádost o zajištění cedule pro zákaz vstupu psů na místní hřbitov a dětské hřiště. Rovněž žádost
o zákaz podomního prodeje v obci.
Oprava kolotoče z „malého“ dětského hřiště. Oprava proběhne z prostředků obce.
Dne 6. 4. 2019 proběhne akce „Ukliďme svět“. Obec Dlouhá Lhota se do této akce zapojí.
Občané budou informováni prostřednictvím plakátů vyvěšených na veřejném prostranství a
obesláni SMS.
Přerušení dodávky elektrické energie v rámci celé obce dne 17. 4. 2019 v čase 7:00 až 17:00.
Kolaudace nových zastávek proběhne v úterý 9. 4. 2019. Pokud kolaudace proběhne, zastávky
budou uvedeny do provozu nejdříve v červenci 2019.

Hodina ukončení: 19:30 hodin
Ověřovatelé zápisu:

Josef Šíd

……..…………..…

Andrea Sobotková

……..…………..…

Karolína Marečková Laštovková
starostka

