vyvěšeno: 16.12.2011 svěšeno: 2.1.2012
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 16.12.2011
Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Novotný
Škrabal
Gaži, Uhlíř

Nepřítomni:
-

Program:
1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Informace týkající se oprav místních komunikací
6) Schválení rozpočtového provizoria Obce Malá Lhota na rok 2012
7) Informace - Svazek obcí pro plynofikaci Rohozecka
8) Projednání Veřejné vyhlášky oznámení o vydání Zásad územního rozvoje JK
9) Provedení úklidu obce
10) Zpráva z jednání kontrolního výboru
11) Diskuse
12) Usnesení
13) Závěr
1. Schůze byla zahájena panem starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota.
2. Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek
3. Pošta: Vodárenská akciová společnost divize Boskovice oznamuje že od 11.1.2012
dochází ke sloučení dispečinků Boskovice a Blansko do jednoho centrálního
dispečinku umístěného v Boskovicích. Od tohoto data mohou zákazníci hlásit poruchy
pouze na dispečink Boskovice, tel.: 516 427 249, 516 453 131.
4. Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Pleskačová. Hlasování: 7-0-0
5. 5.12.2011 byly ukončeny práce na staveništích – Opravy místních komunikací v rámci
Svazku obcí Černohorsko a v rámci Programu rozvoje venkova a byly podepsány
předávací protokoly – bez závad
6. Obecní zastupitelstvo schválilo Rozpočtové provizorium obce Malá Lhota na rok 2012
viz. příloha zápisu.
Hlasování: 7-0-0
7. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí Obce Žernovník, o vyjádření
stanoviska Svazku obcí pro plynofikaci Rohozecka, k možnému napojení na STL
plynu v lokalitě ,,Boří“ a to bezplatně. Obecní zastupitelstvo souhlasí s připojením
inženýrské sítě v lokalitě ,,Boří“ v katastru obce Žrnovník. Rozhodnutí obecního
zastupitelstva předloží starosta obce na schůzi Svazku pro plynofikaci obcí Rohozecka
dne 22.12.2011.
Hlasování: 7-0-0

8. Obecní zastupitelstvo schválilo rozhodnutí, podat návrh na zrušení opatření obecné
povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a zmocňuje Mgr. Pavla Černého
advokáta Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. se sídlem v Brně, k podání tohoto
návrhu a v aby v plném rozsahu zastupoval Obec Malá Lhota v řízení o tomto návrhu.
Hlasování: 7-0-0
9. Obecní zastupitelstvo projednalo se zástupci vedení SDH Malá Lhota podmínky pro .
..
úklid obce před zimním období.
10. P.Uhlíř předložil zápis ze zasedání kontrolního výboru, které se konalo 10.10.2011.
.
Zastupitelstvo bere zápis na vědomí.
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr
Usnesení Zastupitelstva obce č. 14/2011

b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Pleskačová.

Hlasování: 7-0-0

b6) Obecní zastupitelstvo schválilo Rozpočtové provizorium obce Malá Lhota na rok
2012 viz. příloha zápisu.
Hlasování: 7-0-0
b7) Obecní zastupitelstvo schválilo připojení inženýrské sítě v lokalitě ,,Boří“ v katastru
Hlasování: 7-0-0
obce Žrnovník. Dále v jednání se svazkem.
b8) Obecní zastupitelstvo schválilo rozhodnutí, podat návrh na zrušení opatření obecné
povahy – Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a zmocňuje Mgr. Pavla Černého
advokáta Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. se sídlem v Brně, k podání tohoto
návrhu a v aby v plném rozsahu zastupoval Obec Malá Lhota v řízení o tomto návrhu.
Hlasování: 7-0-0

Zapsal:

Rostislav Vlach

Ověřovatelé zápisu: ………………………………..

