Vyvěšeno: 9. 5. 2016
Svěšeno:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného dne 4. 5. 2016

Přítomni:

Vlach, Pleskačová I. st., Wenzelová, ing. Fuchs, Škrabal

Omluveni:

Pleskačová I. ml.

Program:

1. Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 6. 4. 2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3. Projednání žádosti p. Čumové Zdenky – návrh na pořízení změny ÚP obce
4. Projednání a schválení přijetí dotace – Program rozvoje venkova 2016
5. Diskuze
6. Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota
v 18.00 hodin. Byl přečten zápis z minulého zasedání – bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena p. Wenzelová, ověřovateli zápisu: ing. Fuchs, p. Škrabal
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. P. Zdenka Čumová, bytem Malá Lhota 43 podala na OÚ Malá Lhota žádost o změnu
územního plánu obce, týkající se pozemku č. 218/2, v k.ú. Malá Lhota, z důvodu
výstavby rodinného domu. Žádost byla postoupena Úřadu územního plánování –
Odbor stavební úřad MÚ Blansko, který na základě § 46 zák. 183/2006 Sb. žádost
posoudil a vydal nedoporučující stanovisko. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
s tímto stanoviskem a rozhodlo o nepořízení změny územního plánu obce ve smyslu
žádosti p. Zdeňky Čumové.
Zdůvodnění: zastupitelstvo vycházelo z platného územního plánu obce a z dopadu jeho
případných změn. Výše uvedený pozemek se nachází mimo zastavěné území. Na
zastavěném území má obec povinnost vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení. Jeho
rozšiřování do nových, neplánovaných směrů je obtížně zvládnutelné (zajištění
příjezdu a přístupu, budování a udržování místních komunikací, veřejné osvětlení a
připojení k technickým sítím). Uspokojivé řešení hrazené z obecních prostředků není
reálné. Přednostně se financuje rozvoj již vymezených zastavěných ploch bydlení.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Zastupitelstvo obce podalo dne 25. 2. 2016 žádost o dotaci v rámci „Programu rozvoje
venkova“ na rok 2016: oprava přístupové plochy k sociálnímu zařízení KD,
bezbariérový přístup ve výši 100.000,-- Kč.
Dne 21. 4. 2016 byla tato dotace ve výši 100.000,-- Kč schválena v Zastupitelstvu
Jihomoravského kraje.
Zastupitelstvo obce Malá Lhota schvaluje přijetí dotace ve výši: 100.000,-- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Diskuze:
6. Usnesení č. 5/2016
B2) Zapisovatelem byla určena p. Wenzelová, ověřovateli zápisu: ing. Fuchs,
p. Škrabal
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
B3) Zastupitelstvo obce rozhodlo o nepořízení změny územního plánu obce
Malá Lhota ve smyslu žádosti p. Zdeňky Čumové, Malá Lhota 43.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B4) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace v rámci “Program rozvoje venkova“
ve výši: 100.000,-- Kč na opravu přístupové plochy k sociálnímu zařízení KD,
bezbariérový přístup.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala:

Wenzelová Lenka

Ověřovatelé: Ing. Fuchs
p. Škrabal

Vlach Rostislav
starosta obce

