Vyvěšeno: 2.10.2014 vč.d.p.
Svěšeno:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 2.10. 2014
Přítomni
Vlach
Pleskačová
Uhlířová
Novotný
Škrabal
Čuma
Uhlíř
Program:

Nepřítomni:

1) Zahájení
2) Přečtení zápisu z minulé schůze
3) Došlá pošta
4) Určení ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
5) Informace komunikace Dolina
6) Plánovací smlouva píPelikánová
7) Schválení rozpočtového opatření č.6
8) Zpráva předsedy kontrolního výboru
9) Diskuse
10) Usnesení

1.
2.
3.
4.

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 a byl schválen program jednání. . ..
.
Hlasování: 7-0-0
5. Starosta obce předložil Smlouvu o dílo mezi Obcí Malá Lhota a fy. Mebr, s.r.o.,
Meziříčko, Jamné u Jihlavy – předmět smlouvy: Dokončení části vozovky a chodníku
Dolina. Po seznámení zastupitelstva se zněním smlouvy starosta obce tuto smlouvu
podepsal.
6. Zastupitelstvu obce byla předložena plánovací smlouva mezi Obcí Malí Lhota
/investor/ a Kateřinou Pelikánovou /budoucí stavebník/ věc: Obec Malá Lhota se
zavazuje vybudovat jednotnou kanalizaci nejpozději do 30.4.2016 s tím, že výstavba již
byla zahájena. Nově vybudovaná veřejná infrastruktura, dle čl.II. odst.1, bude vlastnictvím
obce Malá Lhota. Smlouva je nutná k vydání stavebního povolení pro budoucího stavebníka.
Obecní zastupitelstvo se zněním smlouvy souhlasí a pověřuje starostu obce k její podepsání.

Smlouva byla podepsána starostou obce.
Hlasování: 7-0-0
7. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.6 Hlasování: 7-0-0
8. Byla předložena zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva obce – p.Uhlíř
9. Diskuse
.
10. Usnesení

.
Usnesení č. 11/2014
b4) Ověřovateli zápisu byli určeni: Uhlířová, Škrabal a byl schválen program jednání.
Hlasování: 7-0-0
b5) Zastupitelstvo obce schválilo Plánovací smlouvu mezi obcí Malá Lhota a pí
Pelikánovou - věc: Obec Malá Lhota se zavazuje vybudovat jednotnou kanalizaci nejpozději
do 30.4.2016 s tím, že výstavba již byla zahájena. Nově vybudovaná veřejná infrastruktura, dle
čl.II. odst.1, bude vlastnictvím obce Malá Lhota. Smlouva je nutná k vydání stavebního povolení
pro budoucího stavebníka. Obecní zastupitelstvo se zněním smlouvy souhlasí a pověřuje starostu
obce k její podepsání. Smlouva byla podepsána starostou obce.
Hlasování: 7-0-0

b7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.6 Hlasování: 7-0-0

Zapsal:

Rostislav Vlach

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

starosta obce ……………..

