Vyvěšeno: 1. 2. 2020
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 22. 1. 2020
Přítomni:

Ing. Fuchs L., Pleskač Z., Wenzelová L., Vlach R., Krauzová A. DiS.

Nepřítomni:

Ing. Blažek, Pleskačová I. (do 19.30h)

Omluveni:

Ing. Blažek, Pleskačová I. (do 19.30h)

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 18. 12. 2019
4) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
5) Program rozvoje obce 2020-2025
6) Příloha k Programu rozvoje obce
7) Využití dotací na rok 2020
8) Schválení zadání územního plánu obce ML
9) Zápis z činnosti finančního výboru
10) Diskuze a informativní zprávy

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 – p. Z. Pleskače
a p. A. Krauzovou, Dis. a zapisovatele p. L. Wenzelovou.
Dále přečetl návrh programu zasedání, který navrhl doplnit o dva body: - schválení
zadání územního plánu obce ML a zápis z činnosti finančního výboru.
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. 1/2020 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Z. Pleskače
a p. A. Krauzovou Dis., zapisovatele p. L. Wenzelovou a program zasedání.
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Z minulého zasedání zastupitelstva konaného dne 18. 12. 2019
nevyplynuly žádné úkoly.

4. Starosta obce předložil návrh ke schválení znění Obecně závazné vyhlášky (dále OZV)
č. 1/2020 (změnová vyhláška k OZV č. 1/2019 – změna Čl. 6 Osvobození, odst. 2, písm.a)
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 2/2020 – ZO schvaluje OZV č. 1/2020

5. Zastupitelé se na minulém zasedání seznámili s návrhem Programu rozvoje obce
Malá Lhota na období let 2020-2025 a do 15. 1. 2020 mohli podávat připomínky
k tomuto návrhu. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné připomínky podány, předložil
předsedající návrh ke schválení Programu rozvoje obce.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3/2020 – ZO schvaluje Program rozvoje obce na období 2020-2025

6. Součástí Programu rozvoje obce (dále PRO), který byl v předešlém bodu schválen, je dle
bodu B.3, odst.1 příloha, kterou bude zastupitelstvo každoročně schvalovat. Tato příloha
bude obsahovat konkrétní projekty k realizaci v daném roce. Předsedající proto vyzval
zastupitele k podávání koktrétních návrhů akcí na rok 2020.

7. Předsedající dále informoval o možnostech využití dotací pro letošní rok,
zejména z Programu rozvoje venkova. Případné žádosti budou podány k termínu pro
přijetí žádostí o dotace. Konkrétní akce vyplynou z přílohy PRO dle bodu 6.

Příchod p. Pleskačová I. v 19.30 h.

8. Předsedající seznámil zastupitele se zněním zadání Územního plánu obce Malá Lhota,
doplněný o požadavky dotčených orgánů a vypořádání připomínek. Z důvodů potřeby
jeho schválení na zasedání zastupitelstva obce, podal předsedající návrh na jeho
schválení.

-
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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. 4/2020 – ZO schvaluje Zadání Územního plánu Malá Lhota

9. Předsedou finančního výboru zastupitelstva obce byl předán Protokol č. 2/2019
o kontrole účinnosti vnitřního kontrolního systému.

10. Informativní zprávy, diskuze
- od roku 2020 mohou občané Malé Lhoty využívat k ukládání odpadů
Sběrné středisko odpadu v Černé Hoře

Zapsala: p. Wenzelová
V Malé Lhotě, dne 22. 1. 2020

Ověřovatelé zápisu: Z. Pleskač , A. Krauzová Dis.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

