
Zápis ze schůze Místního výboru Přední Lhota 
ze dne 7.1.2015 

Přítomní členové: 

Mgr. Miroslava Homolová, Ing. Lucie Kurková, Jaroslav Stehlík, Mgr. František Laluch, 

Marie Charvátová, Vladimír Hovorka 

Omluveni: 
Jan Jirka 

Hosté: 
František Kryka, starosta SDH Přední Lhota 

Zapisovatel: Ing. Lucie Kurková 

Ověřovatel: Mgr. František Laluch 

Program: 
1. Projednání jednacího řádu 

2. Domluva kompetencí a úkolů ve výboru 
3. Posudek EIA a postup ve věci čerpací stanice u obchodního domu TESCO 

4. Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě 
5. Diskuse 

Počet příloh: 3 

1. Projednání jednacího řádu 
Usnesení č. l/2015: 
Místní výbor Přední Lhota po projednání 

sc hvaluje 

Jednací řád místního výboru Přední Lhota. 

Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných) 

Schválený jednací řád je nedílnou součástí tohoto zápisu (Příloha č. l ). 

2. Domluva kompetencí a úkolů ve výboru 
Usnesení č.2/2015: 

Místní výbor Přední Lhota po projednání 
schvaluje 

níže uvedené rozdělení kompetencí a úkolů. 

Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných) 

a) Komunikace s obyvateli Přední Lhoty: 
- správa webových stránek: Jan Jirka 



- aktualizace vývěsky: Vladimír Hovorka 

- spolupráce s SDH Přední Lhota: Jaroslav Stehlík, Ing. Lucie Kurková 

b) Komunikace s úřadem: Mgr. Homolová+ další pověření členové výboru dle 

projednávaných témat 

c) Nedokončená témata z minulého období: 
- Spolkový dům: Mgr. Mirka Homolová 

- Kovanická ulice (celková úprava provozu, chodník, světelná signalizace, 

osazení city bloků): Marie Charvátová, Jan Jirka 

- stav spodní vody v obci: Jaroslav Stehlík 

d) Vánoční akce: 
Zajištění výzdoby vánočního stromu: Ing. Lucie Kurková 

3. Posudek EIA a postup ve věci čerpací stanice u obchodního domu TESCO 
U sne sení č. 3/2015: 

Místní výbor Přední Lhota po projednání 

rozhodl 

trvat na nesouhlasném stanovisku z důvodu nevypořádání připomínek, které byly 

vzneseny v minulém období (nedostatek parkovacích míst, neaktuální hydrologický 

průzkum, neakceptace omezení plánované provozní doby s ohledem na hlukové 
zatížení obyvatel Přední Lhoty). 

Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných) 

4. Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě 
Usne sení č. 4/2015: 

Místní výbor Přední Lhota po projednání 

souhlasí 

s podáním žádosti o souhlas města s umístěním stavební buňky na dětském hřišti v 

Přední Lhotě a o součinnost při realizaci záměru. Kopie žádosti je nedílnou součástí 

tohoto zápisu (Příloha č. 2) 
Hlasování: 6 pro (z 6 přítomných) 

5. Diskuse: 
a) Komunikace s obyvateli Přední Lhoty 

zajistit klíč od nové vývěsky na budově Spolkového domu - odbor 

vnitřních věcí, odd. majetku (p. Fiala) - zajistí Mgr. Homolová 

do příštího jednání MV zajistit plán práce SDH Přední Lhota na rok 2015 

(bude schválen na valné hromadě SDH dne 30.1.2015) - zajistí Ing. 

Kurková 

zveřejňování akcí SDH na webu MV - zajistí p. Jirka ve spolupráci s Ing. 

Kurkovou 

b) Využití Spolkového domu 
projednání na příští schůzi MV; v současné době je využívání objektu z 
důvodu chybějící kolaudace zakázáno, situaci je třeba řešit, pro případ 

pozitivního vývoje je třeba připravit možné budoucí využití objektu 



c) Kovanická ulice 
Pan Stehlík již v minulosti jednal o situaci (zničená krajnice u kruhového 

objezdu, nepořádek v okolí komunikace) jako občan Přední Lhoty s 

krajským úřadem a se Správou silnic a dálnic. Komunikaci se zmíněnými 

subjekty naskenuje a pošle ostatním členům MV. 

O situaci v této ulici byla pořízena fotodokumentace, která je nedílnou 

součástí tohoto zápisu (Příloha č .3). 

Dozor u přechodu pro chodce - v době největšího provozu přecházejí děti z 

Přední Lhoty tuto ulici, aby se dostaly na zastávku školního autobusu. 

Budeme usilovat o zřízení dozoru na přechodu pro chodce - zajistí Mgr. 
Homolová 

d) Čerpací stanice u obchodního domu TESCO 
- MV bude trvat na připomínkách již dříve vznesených 

město Poděbrady je účastníkem stavebního řízení, může mít připomínky a 
námitky 

hydrogeologický průzkum, který byl v této lokalitě proveden, je dle názoru 

MV zastaralý a nezohledňuje změny hydrogeologických poměrů, ke 

kterým došlo po výstavbě protipovodňových hrází v Polabci - požadujeme 

provedení nového aktuálního průzkumu 

při výstavbě čerpací stanice se počítá s likvidací nejméně 35 parkovacích 

míst na stávajícím parkovišti u obchodního domu. Je třeba zjistit, zda 

existuje vyhláška, která stanoví minimální počet parkovacích míst ve 

vztahu k prodejním prostorám. Zajistí Ing. Kurková. 

6. Termín dalšího jednání: 
Další schůze MV bude probíhat opět v restauraci Obora od 18.30 hodin. Předběžně 

byly dohodnuty dva termíny- 11.2. nebo 18.2. Členové se během týdne vyjádří a 

termín bude upřesněn. 

Přílohy: 

č. l - Jednací řád místního výboru Přední Lhota 

č.2 - Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v Přední Lhotě 
č.3 - Fotodokumentace situace v ulici Kovanická 

Zapsala: Ing. Lucjef urkov/' 

Dne: 8.1.2015 {/.P.y 
Ověřil: Mgr. František Laluch 

Dne: 12.l.20~L;l)if{ 

Mgr. Miroslava Homolová 

předsedkyně místního výboru 

Přední Lhota 
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Jednací řád místního výboru Přední Lhota 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád místního výboru Přední Lhota (dále jen výbor) upravuje přípravu, způsob jednání 
a rozhodování výboru. 
 
Jednací řád a jeho změny schvaluje nadpoloviční většina všech členů výboru svým usnesením 
a podepisuje ho předseda výboru. Výbor byl zřízen v souladu s § 120 a § 121 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů. 
 
Ze své činnosti je osadní výbor odpovědný zastupitelstvu města. 
 
Výbor byl zřízen za tímto účelem: 
 
- předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části 

obce a rozpočtu obce 
 
- vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, 
 pokud se týkají části obce 
 
- vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni 
 k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. 
 
 

II. 
Složení výboru 

 
Počet členů místního výboru určí zastupitelstvo obce. Místní výbor musí mít minimálně 3 
členy. 
 
Předsedu místního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů místního výboru. 
 
Členy místního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části 
obce, pro kterou je místní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
 
Výbor může jmenovat osobu, která bude pověřena sepisováním výstupů z jednání výboru 
(zápisy, usnesení), protokolů o hlasování a která dále bude organizačně, technicky a 
materiálně zajišťovat jednání výboru. Takto pověřená osoba se nazývá tajemníkem výboru a 
nemá hlasovací právo, pokud není zároveň zvoleným členem výboru. 
 
 
 



III. 
Příprava jednání výboru 

 
Výbor se schází podle časového plánu. V případě jednorázových akcí určí předseda termín 
jednání. 
 
Výbor svolává jeho předseda, popřípadě tajemník výboru, pokud je funkce zřízena, jménem 
předsedy v dohodnutých termínech. Mimořádné jednání může svolat jen předseda výboru 
nebo jím pověřený člen výboru. 
  
Zasedání výboru je neveřejné. Kterýkoliv člen výboru může přizvat na jednání další osoby dle 
bodů programu. 
 
Materiály pro jednání výboru musí být doručeny všem členům výboru v dostatečném 
časovém předstihu. 
 
 

IV. 
Jednání a rozhodování výboru 

 
Účast členů výboru je zaznamenána v prezenční listině. Předseda řídí jednání. Nejdříve je 
zahájí a konstatuje, zda je výbor schopen se usnášet. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech členů. V případě, že výbor není schopen se usnášet, předseda 
jednání zruší a navrhne náhradní termín jednání. 
 
Jedná-li výbor podle programu, schvaluje ho hlasováním na začátku jednání. Ke každému 
bodu programu přijme výbor usnesení. 
 
Výbor rozhoduje po poradě hlasováním, které řídí předseda. Při poradě a hlasování mohou být 
přítomni pouze členové výboru a tajemník výboru, který sepisuje zápis. Hlasování je veřejné. 
 
Každý člen může podat návrh na usnesení před hlasováním. Usnesení je přijato nadpoloviční 
většinou všech členů výboru. 
 
Členové hlasují jednotlivě. Hlasování se zaznamená ke každému usnesení výboru do zápisu, 
který podepíše předseda výboru. 
 
Pokud vzešly z porady protinávrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto protinávrzích. 
Při více variantách protinávrhů se hlasuje o každém zvlášť od posledního k prvnímu. Pokud je 
některý z protinávrhu přijat o ostatních se již nehlasuje. 
 
Předseda výboru zajišťuje archivaci výstupů. 
 
Podepsané a odsouhlasené zápisy z jednání výboru předají předsedové do 10-ti pracovních 



dnů, od konání jednání výboru do sekretariátu starosty, v písemné i elektronické podobě. 
 
 

V. 
Odvolání člena výboru 

 
Členství a předsednictví v místním výboru se lze písemně vzdát zastupitelstvu města. 
Předseda může být odvolán zastupitelstvem na návrh místního výboru poté, co členové 
místního výboru odvolání předsedy odsouhlasili nadpoloviční většinou všech členů výboru. 
Dále může samo zastupitelstvo určeného člena nebo zvoleného předsedu osadního výboru 
odvolat.  

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
Jednací řád místního výboru Přední Lhota byl projednán na jednání výboru dne 7.1.2015 
usnesením č.1/2015. 
Jednací řád nabývá účinnosti od 7.1.2015 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Miroslava Homolová 
předsedkyně místního výboru 
Přední Lhota 



Sbor dobrovolných hasičů Přední Lhota, PSČ 290 01 Poděbrady. 
Místní výbor městské části Přední Lhota. 

Městský úřad Poděbrady 
Ing.Bc. Jana Křelinová 
vedoucí oddělení majetku 

Jiřího náměstí 20/1 
290 01 Poděbrady 

V Poděbradech 8. ledna 2015. 

Věc: Žádost o umístění stavební buňky v areálu dětského hřiště v městské části 
Přední Lhota. 

V současné době užívá Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s místním 
výborem městské části pro pořádání některých kulturně společenských akcí pro děti , 

mládež a občany areál dětského hřiště . V průběhu roku se jedná např . o pálení 
čarodějnic , dětské zábavné a sportovní odpoledne, lampionový průvod obcí se 
závěrem na dětském hřišti a pod. Dále je u požární nádrže situované v areálu 
dětského hřiště prováděn výcvik jednotky sboru dobrovolných hasičů a výcvik členů 
kolektivu Mladých hasičů . Pro tuto činnost je třeba převážet na hřiště různé pomůcky 
a nářadí, které je nutno uskladňovat na jiných místech. 

Z tohoto důvodu se na Vás obracíme se žádostí o umístění stavební buňky do 
areálu dětského hřiště. Buňku budeme užívat k trvalému uložení potřebných 
pomůcek a nářadí. 

Jedná se o použitou stavební buňku typ R 201 , rok výroby 1989. Buňka má 
rozměry 283x530x295 cm, váha 2 900 kg. Buňku poskytnou bezúplatně Polabské 
mlékárny a.s. Poděbrady. 

Buňka může být umístěna na platu z betonových si ln ičních panelů, uložených 
na pískovém podkladu. Nebude připojena na inženýrské sítě . 

Příloha: 

. situace 
foto buňky 3x 

&iuženi hasičů čecll, Moravy a 51ezslca 
Sbtf dOOrovolných hasiru Předni lhola 

290 01 Poděbrady 
Za sbor dobrovolných hasičů Přední Lhota: 

Za místní výbor městské části Přední Lhota: 

S pozdravem -:--1-

t) f/)1/1 H, 

Kryka Fr~ntišek , starosta SDH. 

ftn1~ I 
Homolová Miroslava, Mgr. , předseda . 
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