Vyvěšeno: 25.4.2012
Sejmuto:15.5.2012
(včetně dálkového přístupu)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25.4.2012

Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Novotný
Škrabal

Nepřítomni:
Uhlíř, Gaži

Program:
1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Svazek vodovodů a kanalizací
6) Rozpočtové opatření č.1
7) Projednání a vyvěšení návrhu Závěrečného účtu svazku Černohorsko
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr
1.
2.
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4.
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.
.
.
.
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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: 5-0-0
VAS, Vak Boskovice
VAS zpracovala investiční záměr na samostatný vodovodní výtlak z
II.březovského přivaděče do VDJ Malá Lhota-Lubě. Část = obnova ve stávající
štole, část = investice na povrchu. Jelikož finanční náklady na tuto variantu převyšují
možnosti obce, schválilo obecní zastupitelstvo variantu č.2 – osazení telemetrie která .
umožňuje automatické odesílání údajů o odběru vodu a tím dříve upozorní na vzniklou
poruchu na vodovodním řadu a její rychlé odstranění. Předpokládaná částka pro obec
Malá Lhota je 80.000,-Kč. Tuto částku bude možné čerpat z prostředků které obec
každoročně platí svazku na opravy místního řadu.
Hlasování: 5-0-0
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1
.
Hlasování: 5-0-0
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu Svazku obcí Černohorsko
(návrh bude vyvěšen 25.4.2012 elektronickou a běžnou formou po dobu nejméně
15dnů).
Diskuse
Usnesení č.3B/2012

Usnesení Zastupitelstva obce č. 3B/2012
b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Pleskačová. Hlasování: 5-0-0
b5) VaK Boskovice - obecní zastupitelstvo schválilo variantu č.2 – osazení telemetrie . ..
…
která umožňuje automatické odesílání údajů o odběru vody. Předpokládaná částka . ..
..
pro obec Malá Lhota je 80.000,-Kč.
Hlasování: 5-0-0
b6) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1 (úprava příjmových a
výdajových položek)
Hlasování: 5-0-0
.
Zapsal:
Rostislav Vlach
Ověřovatelé zápisu: ………………………………..

