Vyvěšeno: 25. 5. 2015
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného dne 20. 5. 2015
Přítomni:

Vlach, Fuchs, Pleskačová I. ml., Wenzelová, Škrabal, Uhlířová

Omluveni:

Pleskačová I. st.

Program:

1. Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 22. 4. 2015
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3. Prodej pozemku č. 318/1
4. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Malá Lhota za rok 2014
5. Projednání nákupu benzinové sekačky
6. Schválení rozpočtového opatření č. 4 – úprava výdajových položek
7. Předložení zprávy finančního a kontrolního výboru obce
8. Zájezd pro občany obce Malá Lhota – úhrada přepravních nákladů
9. Projednání návrhu nových stanov Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice
10. Diskuze
11. Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota v 18,00 hod.
Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu: p. Škrabal,
ing. Fuchs
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Obec zadala zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemku č. 318/1
v k.ú. Malá Lhota, o který projevil zájem v řádném termínu, tzn. do 15 dnů od
zveřejnění záměru prodeje tohoto pozemku, p. Pravec Libor, bytem Lipůvka 301.
Tento posudek byl zpracován znalcem pro odvětví ceny a odhady se specializací
nemovitostí ing. Márií Martinkovou. Výsledná cena ocenění uvedeného pozemku činí
82.740,-- Kč. O této skutečnosti bude dopisem vyrozuměn zájemce o odkup pozemku
s tím, že součástí kupní ceny budou dále i náklady spojené s prodejem pozemku, tzn.
náklady na zhotovení znaleckého posudku, náklady na sepsání kupní smlouvy a
náklady na poplatek, spojený s vkladem kupní smlouvy na katastr nemovitostí.
V případě trvání zájmu o odkup pozemku se bude dále postupovat dle dohody.

4. Byl projednán návrh závěrečného účtu obce Malá Lhota za rok 2014, který byl
sestaven k datu 20.5.2015, jehož součástí je i Zpráva o závěrečném přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 a komentář za vlastní hospodaření obce. Tento návrh
bude vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce vč. dálkového přístupu.

5. Byl projednán a schválen nákup benzinové sekačky pro potřebu údržby
zeleně na veřejných prostranstvích obce. Zajistí p. Škrabal Ivo.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4 – úprava výdajových položek rozpočtu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvu obce byly předloženy zprávy z činnosti finančního a kontrolního výboru
obce.
8. Zájezd, který dne 6.6. 2015 pořádá Obecní úřad pro občany Malé Lhoty je vyprodán,
zájezd se tudíž uskuteční. Obecní zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů spojených
s přepravou občanů.
Předběžná cena autobusové přepravy činí 7.000,-- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem nových stanov Svazku vodovodů a
kanalizací Boskovice. Připomínkuje přílohu č. 1 bod 2) Ztráta (mínusovost) takto:
Obec Malá Lhota nesouhlasí s návrhem (text návrhu: Obce uhradí Svazku 15%
zjištěné ztráty za uplynulý kalendářní rok – použitelná ztrátovost, nestanoví-li
předsednictvo jinak) a doporučuje zachovat původní znění Stanov platných
od 17. 5. 2004: Mínusové obce vrací 15 % mínusové částky (až do absolutní výše
100,-Kč na obyvatele) minimálně však 25.000,-Kč. Splatnost závazku obce na účet
Svazku bude provedena vždy k 30. 6. následujícího roku jednorázovou splátkou.
Svazku bude toto vyjádření odesláno písemně v termínu do 25. 5. 2015.
Zajistí: starosta obce
10. Diskuze:
Odpadní nádoba na BIO odpad byla po telefonické urgenci firmou Sita přivezena.
Občanům bude prostřednictvím rozhlasu sděleno, jaký druh odpadu lze do nádoby
ukládat.
11. Usnesení č. 5/2015
B2) Zapisovatelem byla určena p. Lenka Wenzelová, ověřovateli zápisu p. Škrabal,
ing. Fuchs.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se 0
B5) Byl schválen nákup benzinové sekačky pro účely údržby zeleně na veřejných
prostranstvích obce Malá Lhota.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B6) Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4 – úprava výdajových položek rozpočtu
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
B8) Byla schválena úhrada nákladů na autobusovou přepravu občanů Malé Lhoty –
zájezd dne 6. 6. 2015.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zapsala:
Wenzelová Lenka
Ověřovatelé: Fuchs Libor, ing.
Škrabal Ivo

Rostislav Vlach
starosta obce

