
Zápis č. 1 
 

ze zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec - Lhotka, konaného dne 25.03.2022 
od 17:00 hodin. 

 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec - Lhotka bylo zahájeno v 17 hodin dosavadním starostou obce 
Ostrovec – Lhotka panem Milanem Inemanem („dále jako „předsedající“). 
 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Ostrovec - Lhotka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 
17.3.2022 do 25.3.2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. (příloha 1) 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval, 
že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  Omluven : MVDr. Václav Vozák a 
Jaromír Bušta 
 
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Čiháka a Jaroslav a Rédla zapisovatelem P. Ivetu 
Rousovou.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka určuje ověřovatele zápisu pana Josefa Čiháka 
a pana Jaroslava Rédla a zapisovatelkou Ivetu Rousovou. 
Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 
2) Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. K návrhu programu 
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 
přítomným občanům. 
 
1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2/ Schválení programu 
3/ Usnesení NP Křivoklát 
4/ Stavební záměr p. Kazda 
5/ Nájemné Svitákovi 
6/ Prodloužení smlouvy s Kladrubská a.s. 
7/ Prodje pozemku p Duchoňovi 
8/ Zpráva VH Sdružení vlastníků lesů 
9/ Diskuze 
10/ Závěr 
 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje program. 
Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 



 
 
3/ Usnesení NP Křivoklát 

Předsedající informuje ZO : dne 9.2.2022 proběhlo v Bělči jednání 17 starostů, jednalo se o zřízení 
Národního parku Křivoklátsko. V dubnu 2022 začne zahajovací proces, ke zřízení NP Křivoklátsko. Od 
roku 2023 bude zřejmě NP zřízen. Jako obec jsme povinni odhlasovat, zda jsme pro zřízení NP. Naší 
obce se konkrétně NP nezasahuje. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ostrovec – Lhotka schvaluje zřízení NP Křivoklátsko. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 0 Proti: 5 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 nebylo schváleno. 
  
  
  
4/ Stavební záměr pan KAZDA 
 
Předsedající  informuje  ZO, že  pan Kazda chce zrekonstruvat svoji rekreační chatu na pozemku 144 
a 353/5 . Předsedající se informoval na stavebním odboru Města Zbiroh. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje povolení  rekonstrukce rekreační chaty na pozemku 
144 a 353/5. 
  
Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
  
 
 
5/ Zvýšení nájemného obecního  bytu č.p. 25 
 
Předsedající informuje ZO : z důvodu neustálých rekonstrukcí v objektu č.p. 25 na Ostrovci, kde se 
nachází obecní byt, a kde se nájem dlouho dobu nezvyšoval a který se pronajímá za 1500,-- kč 
měsíčně, je potřeba  nájemné zvýšit na 5000,-- částku od 1.7.2022. Bude vypracována nová smlouva 
platná od 1.7.2022. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje navýšení nájmu od 1.7.2022 na částku 5 000,-- 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
6/ Prodloužení nájemní smlouvy Kladrubská a.s. 
 
Předsedající informuje ZO : Dostvail se pan Klíma , zástupce Kladrubké a.s., a požádal o kontrolu 
propachtovaných pozemků. Toto vypracuje paní Jindřiška Slapničková. Dále žádájí o prodloužení 
smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že na podzim 2022 proběhnou volby. ZO navrhuje prodložení 
smlouvy o 1 rok. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Kladrubskou a.s o 
jeden rok. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7/ Prodej pozemku p. Duchoň 
 
Předsedající informuje ZO : Pan Duchoň žádá o prodej pozemku č. 98/2 o výměře 223 m2, pan 
Duchoň si na své náklady nechá zhotovit geometrické zaměření. Cena za m2 je stanovena 100,-- kč 
za m2. Podmíka prodej je že pozemek nebude zasahovat do příjezdových cest. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje prodej pozemku 98/2 panu Duchoňovi za splnění 
výše uvedené podmínky. 
 
Výsledek hlasování:  Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
8/ Správa VH Sdružení vlastníků lesů 
 
Předsedající informuje ZO  o hospodaření Sdružení vlastníků lesů, SVL je za rok 2021 ve ztrátě. 
 
Návrh usnesení: Na vědomí - nehlasuje se. 
Usnesení č. 8 na vědomí. 
 
 
9/ Diskuze 
 
9A Účetní obce informuje o skutečnosti že : 
dle novely vyhlášky Ministerstva finanací se zrušená položka rozpočtu 1340 (poplatek za komunální 
odpad) nahrazuje položkou 1345. Dne  28.2.2022 byla opravena ve schváleném  rozpočtu, nejde o 
změnu rozpočtu, ale pouze o změnu čísla položky. 
Nehlasuje se - na vědomí. 
 
9B Předsedající informuje o pouti u Svatého Vojtěcha dne  24.4.2022 , plakáty jsou hotové a 
budou se v následujícím týdnu vylepovat. 

9C Pan Kricner se ptá, zda v letošním roce ude zhotovena cesta k jeho nemovitosti, pan Suchý 
se připojuje s žádostí o opreavu cesta i u jeho nemovitosti. Starosta a zastupitel Čihák domluví 
opravu na SÚS v letních měsících. Dále starosta informuje o opravě mostu přes Mlečický potok. 

 
10/ Závěr 
 Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.00 hodin 
 
Přílohy zápisu: 



1/ Pozvánka 
2/ Prezenční listina 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 25.3.2022 
 
Zapisovatel: Iveta Rousová 
 
 
Ověřovatelé:  Josef Čihák……………………………..  dne: 
 
                        
                   Jaroslav Rédl……..…………………………… dne: 
 
 
 
Starosta: .............................................. dne .......................................... 





Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Ostrovec - Lhotka 
 

Zasedání je veřejné a bude se konat dbe 25.03.2022 
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrovec - Lhotka 

 
 
 

Program 
 

1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2/ Schválení programu 
3/ Usnesení NP Křivoklát 
4/ Stavební záměr p. Kazda 
5/ Nájemné Svitákovi 
6/ Prodloužení smlouvy s Kladrubská a.s. 
7/ Prodeje pozemku p Duchoňovi 
8/ Zpráva VH Sdružení vlastníků lesů 
9/ Diskuze 
10/ Závěr 
 
Milan Ineman 
Starosta obce 
 
Vyvěšeno i elektronicky 17.3.2022 
Sejmuto 25.3.2022 


