Vyvěšeno: 3.10.2012
Sejmuto:
(vč. dálkového přístupu)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 3.10.2012

Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Novotný
Škrabal
Čuma

Nepřítomni:
Uhlíř

Program:
1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu
5) Informace komunikace Dolina
6) Žádost o pronájem pozemku – pastvina
7) Informace – dílčí přezkum hospodaření
8) Vyjádření k udělení licence ČSAD Tišnov
9) Schválení smlouvy – věcné břemeno – E.ON
10) Rozpočtové opatření č.7
11) Diskuse
12) Usnesení
13) 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, Škrabal. Hlasování: 6-0-0
V tomto měsíci započnou výkopové práce na budované komunikaci Dolina. V této
fázi stavby bude proveden výkop pro položení odvodňovacího potrubí v této
komunikaci a překop silnice III/377 15 z důvodu uložení kanalizace do silničního
tělesa. Výkopové práce a pokládku kanalizačního potrubí provede firma: MEBR,
s.r.o.Meziříčko 57,588 27 p. Jamné u Jihlavy. Obecní zastupitelstvo podá žádosti: na
Městský úřad Blansko, oddělení silničního hospodaření ,,o povolení zvláštního užívání
komunikace“, dále bude podána žádost o souhlas vlastníka, resp. Správce dotčené
silnice, tj Spravy a údržby silnice Blansko, Komenského 2, dále o souhlas vlastníka
dotčené místní komunikace tj. Město Blansko, nám.Svobody3 a o souhlas Policie ČR,
okr.řed.Blansko, Dopravního ispektorátu, s provedením této stavby. Dále v jednání.

6. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 6.9.2012 vyhovělo žádosti manželů
Tobolových o pronájmu pozemků za účelem – pastviny – a navrhlo pozemky
splňující podmínky této žádosti a to pozemek: k.ú. Malá Lhota , par.č.307,308/1
(lokalita Březka), druh pozemku: ostatní plocha 7440m2, 15181m2- účel užívání –
pastvina, pozemek k.ú. Malá Lhota par.č.377/2, (lokalita Dolina) 761m2 účel užívání
– pastvina. Obecní zastupitelstvo vydalo záměr k pronájmu těchto pozemků který byl
vyvěšen dne 6.9.2012 po dobu nejméně 15 dnů. Po tuto dobu nebyla podána žádná
připomínka. Zastupitelstvo tímto pověřuje starosty obce k podepsání nájemní
smlouvy.
7. Dílčí přezkum hospodaření územního celku Malá Lhota se uskutečnil 25.9.2012
v sídle územního celku. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky dílčího
přezkoumání obce Malá Lhota a přijalo toto nápravné opatření: Schválený rozpočet
bude pořízen do výkazu FIN 2-12 tak, jak byl schválen. Bude dbáno na důsledné
pořízení dat, které bude odpovídat skutečnosti.
Hlasování: 6-0-0
8. Obecní zastupitelstvo se seznámilo s žádostí Krajského úřadu Jihomoravského kraje –
Odbor dopravy o udělení licence na provozování veřejné linky osobní dopravy
vnitrostátní pro dopravce ČSAD Tišnov, spol. s r.o., se sídlem Červený Mlýn 1538,
Tišnov a souhlasí s udělením licence. Název linky – Lysice – Býkovice – Brťov Jeneč
Hlasování: 6-0-0
– Lipůvka – Kuřim.
9. Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním návrhu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu mezi: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená na základě
plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o. a Obcí Malá Lhota. Lokalita:
realizace stavby pod názvem ,,Malá Lhota – DP Kyrylov. Obecní zastupitelstvo se
smlouvou souhlasí a pověřuje p.starosty Vlacha k podepsání této smlouvy.
.
Hlasování: 6-0-0
10. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.7 Hlasování: 6-0-0
11. Diskuse
12. Usnesení č.12/2012
Usnesení Zastupitelstva obce č. 12/2012
b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal. Hlasování: 6-0-0
b6) Obec uzavřela smlouvu o pronájmu pozemeků: k.ú. Malá Lhota , par.č.307,308/1
(lokalita Březka), druh pozemku: ostatní plocha 7440m2, 15181m2- účel užívání –
pastvina, pozemek k.ú. Malá Lhota par.č.377/2, (lokalita Dolina) 761m2 účel užívání –
pastvina. Obecní zastupitelstvo vydalo dne 6.9.2012 záměr k pronájmu těchto pozemků
který byl řádně vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Po tuto dobu nebyla podána žádná
připomínka. Zastupitelstvo tímto pověřuje starosty obce k podepsání nájemní smlouvy.
b)7 nápravné opatření: Schválený rozpočet bude pořízen do výkazu FIN 2-12 tak, jak
byl schválen. Bude dbáno na důsledné pořízení dat, které bude odpovídat skutečnosti.
.
Hlasování: 6-0-0
b)8 Obecní zastupitelstvo schválilo žádost Krajského úřadu Jihomoravského kraje –
Odbor dopravy o udělení licence na provozování veřejné linky osobní dopravy vnitrostátní
pro dopravce ČSAD Tišnov, spol. s r.o., se sídlem Červený Mlýn 1538, Tišnov. Název
linky – Lysice – Býkovice – Brťov Jeneč – Lipůvka – Kuřim.
.
Hlasování: 6-0-0
b)9 Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním návrhu smlouvy o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu mezi: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená na základě
plné moci společností E.ON Česká republika, s.r.o. a Obcí Malá Lhota.

Lokalita: realizace stavby pod názvem ,,Malá Lhota – DP Kyrylov. Obecní zastupitelstvo
pověřuje p.starosty Vlacha k podepsání této smlouvy.
.
Hlasování: 6-0-0
b)10 Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7
(úprava příjmových a výdajových položek) Hlasování: 6-0-0

Zapsal:

Rostislav Vlach

Ověřovatelé zápisu: ………………………………..
………………………………..

