Vyvěšeno: 21. 5. 2017
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 16. 5. 2017
Přítomni:

Vlach, Pleskačová st., Wenzelová, Ing. Fuchs, Uhlířová, Škrabal

Omluveni:

Pleskačová ml.,Dis

Program:

1) Zahájení a přečtení zápisu z minulého zasedání dne 18. 4. 2017
2) Určení zapisovatele, ověřovatele zápisu a schválení programu schůze
3) Zpráva z kontroly hasičského záchranného sboru JMK
4) Dostavba – cesta „Dolina“ - úvěr
5) Oprava elektroinstalace v kulturním domě
6) Diskuze
7) Usnesení

1. Schůze byla zahájena p. starostou v zasedací místnosti OÚ Malá Lhota v 18,00 hod.
Byl přečten zápis z minulého zasedání 18. 4. 2017 – bez připomínek.
2. Byl schválen program zasedání.
Zapisovatelem byla určena: p. Wenzelová L.
Ověřovatelem byla určena: p. Pleskačová I. st., Škrabal I.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Na základě oznámení o provedení kontroly - plnění povinností stanovených předpisy
o požární ochraně (dále jen PO) - byla tato kontrola provedena dne 25. 4. 2017
Hasičským záchranným sborem JMK, územním odborem Blansko a následně zaslán
Protokol o kontrole. Kontrola se týkala provozu obecního úřadu (kancelář obce a
kulturní sál) a dále činnosti JSDH Malá Lhota, JPO V.
Zjištění č.1: nebyla dodržena povinnost dle §5 odst. 1 písm.e) zákona o PO
v návaznosti na § 12 a § 13 vyhlášky o požární prevenci.
Náprava: provádění preventivních prohlídek zajistí smluvně starosta obce.
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Zjištění č.2: JSDH (zásahová jednotka obce) je nedostatečně vybavená osobními
ochrannými prostředky pro zásah. JSDH nevede dokumentaci ohledně odborné
způsobilosti a odb. přípravy.
Náprava: zastupitelstvo obce zahájí jednání s Městysem Černá Hora o možnosti
smluvně zajistit zabezpečení požární ochrany v obci v souladu s platnou legislativou.

4. Ve věci dostavby cesty „Dolina“ zastupitelstvo obce rozhodlo takto:
Předpokládaná cena dostavby je 1,600.000,-- Kč. Z důvodu nutnosti dokončit cestu
v letošním roce a nedostatku finančních prostředků na účtech Obce Malá Lhota,
bude část této dostavby hrazena úvěrem ve výši 900.000,-- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru ve výši 900.000,-- Kč, se splatností 10 let
na dokončení cesty „Dolina“ a pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy, která
bude uzavřena s Komerční bankou, pobočka Blansko.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že dle Směrnice č. 13 – Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu bod 8) zadá na základě průzkumu trhu (zajištění cenových nabídek
od 3 dodavatelů) zakázku na provedení opravy elektroinstalace v kulturním domě
Malá Lhota.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

6. Diskuze
Dne 25. 5. 2017 proběhne na OÚ Malá Lhota jednání se zástupci COOP Jednota
Boskovice ohledně dalšího provozu obchodu COOP v obci.

7. Usnesení č. 5/2017
B2) Zapisovatelem byla určena p. Wenzelová, ověřovateli zápisu p. Pleskačová I. st,
Škrabal I.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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B4) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí úvěru ve výši 900.000,-- Kč, se splatností
10 let na dokončení cesty „Dolina“ a pověřuje starostu k podpisu úvěrové smlouvy,
která bude uzavřena s Komerční bankou, pobočka Blansko.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

B5) Zastupitelstvo obce schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu
elektroinstalace v kulturním domě na základě průzkumu trhu - bod 8) Směrnice o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala: p. Wenzelová

Ověřovatelé zápisu: p. Pleskačová I. st.
p. Škrabal I.

Vlach Rostislav
starosta obce

