Vyvěšeno: 15. 3. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 6. 3. 2019
Přítomni:

Ing. Fuchs L., Vlach R., Wenzelová L., Pleskač Z.,
Ing. Blažek P.

Nepřítomni:

Pleskačová I., Krauzová A. DiS.

Omluveni:

Pleskačová I., Krauzová A. DiS.

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 30. 1. 2019
4) Žádost o pronájem pozemků par. č. 307, 308/1, 377/2
5) Rozpočtové opatření č. 1
6) Žádost – Pekárny Blansko a.s. o podporu na provoz pojízdné prodejny
7) Jednota Boskovice – nabídka odkupu objektu bývalé prodejny
8) E.ON – zahájení rekonstrukce transformátoru a přívodního vedení v obci
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 – p Pleskače Z.
a Ing. Blažka P. 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: 5-0-0. Návrhy byly přijaty.
Usnesení č. 5/2019 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Pleskače Z.
a Ing. Blažka P., zapisovatele p. Wenzelovou L. a program zasedání.
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:
Byly podány žádosti o dotace v rámci PRV 2019
- Oprava zadní části KD
- Vybavení knihovny novým nábytkem
Žádost o dotaci v rámci podpory provozu venkovských prodejen v JMK nebyla
nakonec podána, po jednání s fy Pekárny a.s. Blansko bude příspěvek na provoz
pojízdné prodejny řešen jinou formou.

4. Vzhledem k ukončení nájemních smluv s nájemci Petrem a Barborou Tobolovými,
Malá Lhota 6, týkající se pozemků parc. č. 307, 308/1 a 377/2 k datu 31. 3. 2018,
podali výše jmenovaní žádost o prodloužení těchto nájemních smluv.
Zastupitelé obce podali návrh na vydání Záměru k pronájmu těchto pozemků, který bude
řádně vyvěšen na úřední desce obce Malá Lhota (vč. dálkového přístupu) po dobu
nejméně 15 dnů.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 6/2019 – ZO schvaluje vydání Záměru k pronájmu pozemků
parc.č. 307, 308/1 a 377/2

5. Správkyní rozpočtu byl podán návrh na projednání rozpočtového opatření č. 1,
týkajícího se úprav příjmových a 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. 7/2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
6. Žádost fy Pekárny a.s. Blansko o příspěvek na provoz pojízdné prodejny.
Dle bodu 3. zápisu bude tento příspěvek řešen jinou formou, vzájemně se zvažují možné
varianty. Dále v jednání.
7. Spotřebním družstem Jednota Boskovice byla obci doručena nabídka na odkup objektu
bývalé prodejny potravin, která je v jeho vlastnictví z důvodu předkupního práva
Obce Malá Lhota (vlastník pozemku) za cenu 700.000,-- Kč. Dále v jednání.
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8. Firmou E.ON bude v následujících dnech zahájena stavba Malá Lhota, kab.NN
pro b.j. 37, jejíž součástí je obnova přípojek – výměna přívodního vedení, výměna
pojistkové skříně a práce se stavbou související. Během rekonstrukce bude přerušena
v některých dnech dodávka elektrické energie. S tímto omezením budou občané včas
obeznámeni.

9. Diskuze
--

Zapsala: Wenzelová L
V Malé Lhotě, dne 6. 3. 2019

Ověřovatelé zápisu: Pleskač Z.
Ing. Blažek P.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

