Vyvěšeno: 17. 5. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 15. 5. 2019
Přítomni:

Ing. Fuchs L., Vlach R., Wenzelová L., Pleskač Z.,
Ing. Blažek P., Krauzová A. DiS., Pleskačová I. (od 19.30 h)

Nepřítomni:
Omluveni:
Hlasování: pro, proti, zdržel se
Program:

1) Zahájení
2) Schválení zapisovatele, ověřovatele zápisu a programu zasedání
3) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání ZO dne 10. 4. 2019
4) Rozpočtové opatření č. 2
5) Schválení přijetí dotací PRV 2019
6) Informace – volby do EP, GDPR, webové stránky obce, dětský den
7) Diskuze

1. Starosta obce zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy
ZO. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a
zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
2. Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – p. Pleskače Z.
a p. Krauzovou A. DiS. a zapisovatele p. Wenzelovou L.
Dále přečetl návrh programu zasedání.
Vzhledem k tomu, že k návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy, nechal předsedající
o předložených návrzích hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrhy byly přijaty.
Usnesení č. 15/2019 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Pleskače Z.
a p. Krauzovou A. DiS., zapisovatele p. Wenzelovou L. a program zasedání.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:
z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly
4. Správkyní rozpočtu byl podán návrh na projednání rozpočtového opatření č. 2,
týkajícího se úprav příjmových a výdajových položek rozpočtu – volby do EP.
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Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 16/2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2
5. Zastupitelstvo obce podalo žádost o dotaci v rámci „Programu rozvoje venkova“ na rok
2019 na realizaci akce: DT1 - oprava zadního traktu a střechy kulturního domu a DT2 doplnění a obnova vybavení obecní knihovny.
Tyto dotace byly schváleny v Zastupitelstvu Jihomoravského kraje dne 25. 4. 2019
ve výši 150.000,-- Kč a 25.000,-- Kč.
Krajský úřad JMK zaslal k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK.
Starosta obce podal návrh na schválení přijetí těchto dotací.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 17/2019 - ZO schvaluje přijetí dotace PRV 2019 DT1 ve výši: 150.000,-- Kč
a PRV 2019 DT5 ve výši 25.000,-- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Příchod p. Pleskačové Ingrid

6. Starosta obce podal informace, týkajících se:
- voleb do EP, které proběhnouve dnech 25. a 26. 5. 2019 v prostorách obecního úřadu
- činnosti nového pověřence GDPR p. Hlubinkové
- zpracování nových webových stránek obce – fy Galileo
- zajištění dětského dne - 29. 6. 2019 (hlavní organizátor p. Krauzová A. DiS.)
7. Diskuze
Zapsala: Wenzelová L
V Malé Lhotě, dne 15. 5. 2019
Ověřovatelé zápisu: Pleskač Z.
Krauzová A. DiS.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

