Vyvěšeno: 13. 6. 2016
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného dne 8. 6. 2016

Přítomni:

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

Omluveni:

Pleskačová I. ml.

Program:

1. Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 4. 5. 2016
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3. Projednání Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě soc. služeb
4. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
na úseku činnosti spec.stav.úřadu ve věcech místních komunikací
5. Projednání Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku
projednávání přestupků
6. Projednání žádosti o vyjádření k dokumentaci pro dodatečné povolení
stavby „Stáje,oplocení Malá Lhota, parc.č. 351/52 – investor Baláš Petr
a Balášová Drahomíra
7. Projednání námitek k ZUR JMK
8. Projednání návrhu závěrečného účtu obce Malá Lhota
9. Diskuze
10. 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. Zastupitelstvo obce, za účelem zajištění spolufinancování základní sítě sociálních
služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Blansko, projednalo
a schválilo Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb na rok
2016, která se uzavírá s Městem Blansko. Obec Malá Lhota se tímto zavazuje zaplatit
Městu Blansko svůj příspěvek na spolufinancování základní sítě sociálních služeb, a to
u služeb sociální prevence a sociálního poradenství pro rok 2016
ve výši 3.500,-- Kč.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací,
kterou uzavírá s Městem Blansko. Podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, bude orgán Města Blansko vykonávat namísto orgánu
Obce Malá Lhota v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle ust.§ 16 odst.1
a § 40 odst.5 písm.b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací při úkonech vyplývajících z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Na základě
této smlouvy bude místně příslušným speciálním stavebním úřadem ve věcech místních
komunikací pro správní obvod Obce Malá Lhota Městský úřad Blansko, odbor stavební
úřad, oddělení silničního hospodářství.
Za výkon předmětu smlouvy uhradí Obec Malá Lhota ze svého rozpočtu Městu
Blansko roční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč, a to jednorázově. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od jejího uzavření do 31. 12. 2017.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků, kterou uzavírá
s Městem Blansko. Na základě této smlouvy bude orgán Města Blansko jako místně
příslušný správní orgán vykonávat ve správním obvodu Obce Malá Lhota přenesenou
působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům Obce Malá Lhota účinnými právními
předpisy. Obec se zavazuje uhradit za tento výkon paušální roční příspěvek ve výši
2.500,-- Kč a dále příspěvek za projednané případy ve výši 1.500,-- Kč za projednaný
případ. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. OÚ obdržel dne 18. 5. 2016 žádost ing. E.Volfa, zastupujícího investory p. Petra
Baláše a p. Drahomíru Balášovou, pro které zpracoval dokumentaci pro dodatečné
povolení stavby „Stáje, oplocení Malá Lhota, parc.č. 351/52“, o vyjádření k tomuto
záměru. Záměr spočívá v provozování chovu koní na předmětné parcele. Zastupitesltvo
obce se seznámilo s přiloženou projektovou dokumentací v rozsahu průvodní zprávy a
souhrnné technické zprávy, situačními výkresy a částečnou dokumentací objektů a
technických a technologických zařízení. Vzhledem k tomu, že dotčená parcela se
nachází na okraji, resp. SZ rohu oblasti plochy bydlení typu „čisté bydlení v RD“ dle
ÚP obce Malá Lhota, domníváme se, že při realizaci dostatečných opatření lze omezit
nepříznivé dopady na životní prostředí do takové míry, že se záměrem bude možné
souhlasit. Opatření by se měla týkat zejména šíření pachu, zvýšeného výskytu hmyzu,
kontaminace půdy, prašnosti a hlučnosti a emisí škodlivých látek. V předložené
dokumentaci považujeme za dostatečná opatření pro likvidaci odpadů, za nedostatečné
považujeme oplocení drátěným pletivem se sousedními parcelami v ploše bydlení.

Zde požadujeme vytvoření účinné bariéry potřebné výšky, nepropustnosti a délky (po
celé hranici styku parcely se sousedními v plochách funkčně souvisejících s bydlením
v RD (dle ÚP) bránící pronikání pachu, hmyzu, prachu a hluku. Dále požadujeme, aby
byl stanoven maximální počet jak ustájených zvířat, tak zvířat na pastvině. V tomto
smyslu bude vyrozuměn předkladatel žádosti ing. Volf.

7. Zastupitelstvo obce se na základě zveřejněného návrhu ZUR JMK k veřejnému
projednání dle § 39 odst. 1) stavebního zákona rozhodlo podat námitky
a to do 15. 6. 2016. Tyto námitky budou zveřejněny na úřední desce vč. dálkového
přístupu.

8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh závěrečného účtu obce Malá Lhota za rok 2015,
který byl sestaven k datu 6. 6. 2016. Jeho součástí je i Zpráva o závěrečném
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a komentář za vlastní hospodaření obce.
Tento návrh bude vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce vč.dálkového
přístupu.

9. Diskuze: zhodnocení dětského dne, konaného dne 21. 5. 2016

10. Usnesení č. 6/2016

B2) Zapisovatelem byla určena p. Wenzelová, ověřovateli zápisu: ing. Fuchs,
p. Škrabal
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
B3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování
sítě sociálních služeb na rok 2016 s Městem Blansko.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B4) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních
komunikací s Městem Blansko.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B5) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Městem Blansko
a obcí Malá Lhota, která je přílohou tohoto usnesení.

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala:

Wenzelová Lenka

Ověřovatelé: Ing. Fuchs
p. Škrabal

Vlach Rostislav
starosta obce

