Vyvěšeno: 2. 7. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 26. 6. 2019
Přítomni:

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

Nepřítomni:

Pleskač Z.

Omluveni:

Pleskač Z.

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 15. 5. 2019
4) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
5) Projednání a schválení účetní závěrky 2018
6) Rozpočtové opatření č. 3
7) Smlouva E.ON – věcné břemeno – smyčka Kala
8) Nový územní plán Obce Malá Lhota
9) Diskuze

1. Starosta obce zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy
ZO. Následně konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7 a
zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
2. Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – Ing. Blažka Petra
a p. Krauzovou A. DiS. a zapisovatele p. Wenzelovou L.
Dále přečetl návrh programu zasedání, doplněný o bod – nový územní plán obce.
Vzhledem k tomu, že k návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy, nechal předsedající
o předložených návrzích hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrhy byly přijaty.
Usnesení č. 18/2019 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Blažka Petra
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

-
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4. Zastupitelstvem obce Malá Lhota byl dne 26. 6. 2019 projednán závěrečný účet obce
Malá Lhota za rok 2018 podle ustanovení § 17 ods. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně závěrečné zprávy o přezkumu
hospodaření obce Malá Lhota za rok 2018. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen
po dobu min. 15 dnů na úřední desce obce, vč. dálkového přístupu. Jelikož k návrhu
nevznesl nikdo žádné námitky a připomínky, podal starosta obce návrh na jeho schválení.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 19/2019 - ZO schvaluje závěrečný účet obce Malá Lhota za rok 2018
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5. Zastupitelstvo obce posoudilo úplnost a průkaznost účetnictví ve vztahu k věrnému a
poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. Jako podklad
pro schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce: účetní výkazy, které
jsou definovány vč. jejich náležitostí v zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb. v § 18 a dále
ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména: rozvaha, výkaz Z/Z,
příloha za rok 2018, účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem vč.
Inventarizační zprávy za rok 2018.
Starosta obce podal návrh na schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření účetní
jednotky za rok 2018, tj. zisk ve výši 654.015,61 Kč, který bude převeden z účtu 431 na
účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 20/2019 – ZO schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření účetní
jednotky za rok 2018, tj. zisk ve výši 654.015,61 Kč

6. Správkyní rozpočtu byl podán návrh na projednání rozpočtového opatření č. 3,
týkajícího se úprav výdajových položek rozpočtu.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 21/2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3
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7. Společnost E.ON Distribuce, a.s. zaslala Obci Malá Lhota Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. PV-014330046169/001, týkající se stavby „Malá Lhota, smyčka NN Kala“ na
obecních pozemních č. 352/1, 352/5 a 778. Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Starosta obce podal návrh na schválení uzavření této smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 22/2019 - ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: PV-014330046169/001

Příchod p. Pleskačové Ingrid (19,30 h)

8.

Platný územní plán obce Malá Lhota podle ust. § 188 zákona č. 183/2006 Sb. (dále
„stavební zákon“), v platném znění, pozbývá platnosti k 31. 12. 2022. Úpravy tohoto
územního plánu nejsou podle platné legislativy reálné a je nutné pořídit územní plán
nový. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu vzniku, projednání a schválení
územního plánu navrhl starosta obce zahájit potřebné úkony, a to: a) schválit pořízení
územního plánu, b)schválit zajištění pořizování Městským úřadem Blansko a za c) jako
pověřeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem, schválit Ing. Libora
Fuchse. Poté předložil k hlasování návrhy potřebných usnesení:
a) Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 23/2019 - ZO schvaluje pořízení Územního plánu Obce Malá Lhota .
b) Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 24/2019 - ZO Malá Lhota, na základě ustanovení §6, odst.6, písm. b) zákona
č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, schvaluje zajištění pořizování územně
plánovacích dokumentací včetně jejich změn Městským úřadem Blansko, jako úřadem
územního plánování.
c) Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 25/2019 - Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Libora Fuchse jako tzv.
určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovacích
dokumentací obce Malá Lhota a jejích změn.
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9. Diskuze
dětský den - příprava

Zapsala: Wenzelová L
V Malé Lhotě, dne 26. 6. 2019
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažek P.
Krauzová A. DiS.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

