Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 22.6.2011

Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Uhlíř
Novotný
Škrabal

Nepřítomni:
Gaži

Program:
1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Žádost o přezkum hospodaření obce za rok 2011
6) Projednání žádosti o odstranění stavby na parcele č.17 (Blažkovi)
7) Projednání žádosti pí. Blažkové o odkup obecního pozemku
8) Schválení přijetí dotace – Svazek Černohorsko
9) Schválení přijetí dotace – PRV
10) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
11) Bezúplatný převod Sirénového přijímače PES 200 do majetku obce
12) Diskuse
13) Usnesení
14) Závěr
1.
2.
3.
4.
5.

Schůze byla zahájena panem starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota.
Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek
Pošta: běžné písemnosti
Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Pleskačová. Hlasování: 6-0-0
Na Krajský úřad Jihomoravského kraje byla zaslána žádost o přezkum hospodaření
obce Malá Lhota za rok 2011
6. Manželé Blažkovi zažádali o souhlas s okamžitým odstraněním stavby p.č.12 na
parcele č.17. Stavba je ve vlastnictví rodiny Blažků. Z důvodu, že stavba ohrožuje
bezpečnost silničního provozu přilehlé komunikace, bezpečnost a zdraví
kolemjdoucích, dává Obecní zastupitelstvo souhlas s jejím odstraněním.
Vlastník nemovitosti je povinen pro odstranění stavby zajistit projektovou
dokumentaci a příslušné povolení u Stavebního úřadu (Černá Hora).
7. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Dany Blažkové, Malá Lhota 13 o odkup
pozemku p.č. 11 v katastru obce Malá Lhota o celkové výměře 150 m2 za cenu
v místě obvyklou a to 50,- Kč za m2. Obecní zastupitelstvo vydalo záměr s prodejem
nemovitosti, který bude veřejně vyvěšen, po dobu nejméně 15 dnů.
8. Zastupitelstvo obce Malá Lhota schvaluje přijetí dotace od JMK svazkem obcí Černohorsko
v celkové výši 225 000,- Kč na opravu místních komunikací, kde část ve výši 90 000,- Kč se
týká obce Malá Lhota.
Hlasování 6-0-0
9. Zastupitelstvo obce Malá Lhota schvaluje podepsání smlouvy o přijetí dotace od JMK v rámci
Programu rozvoje venkova v celkové výši 200 000,- Kč.
Hlasování 6-0-0

10. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 22.6.2011 projednán a schválen závěrečný

účet obce za rok 2010 podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 6-0-0
11. Na Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje byla zaslána žádost o bezúplatný
převod sirénového příjímače PES 200 v.č.015083 pro potřeby vyrozumění varování do
majetku obce.
12. Diskuse
13. Usnesení č.7/2011
Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/2011
B7) Obecní zastupitelstvo vydalo záměr s prodejem nemovitosti, pí Blažkové - odkup
pozemku p.č. 11 v katastru obce Malá Lhota o celkové výměře 150 m2 za cenu v místě
obvyklou a to 50,- Kč za m2.
b8) Zastupitelstvo obce Malá Lhota schvaluje přijetí dotace od JMK svazkem obcí Černohorsko
v celkové výši 225 000,- Kč na opravu místních komunikací, kde část ve výši 90 000,- Kč se týká obce
Malá Lhota.
Hlasování 6-0-0
b9) Zastupitelstvo obce Malá Lhota schvaluje podepsání smlouvy o přijetí dotace od JMK v rámci
Programu rozvoje venkova v celkové výši 200 000,-Kč.
Hlasování 6-0-0

b10) Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 22.6.2011 projednán a schválen závěrečný
účet obce za rok 2010 podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.Hlasování: 6-0-0

Zapsal:

Rostislav Vlach

Ověřovatelé zápisu: ………………………………..

