Vyvěšeno: 4. 2. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 30. 1. 2019
Přítomni:

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

Nepřítomni:

Pleskačová I.

Omluveni:

Pleskačová I.

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 19. 12. 2018
4) Využití dotací z programu rozvoje venkova na rok 2019
5) Pekárny Blansko – žádost o příspěvek na zajištění pojízdné prodejny
6) Připomínky ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK.
7) Zrušení závazného nařízení obce č. 1/2008.
8) 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. A. Krauzovou DiS. a zapisovatele p. L. Wenzelovou.
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. 1/2019 – 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 – u minulého zasedání nevyplynuly žádné
úkoly k plnění.

4. Radou JMK byly dne 14. 1. 2019 schváleny Dotační programy na rok 2019, které by
naše obec mohla využít. Jedná se o Dotační program rozvoje venkova a Dotační program
provozu venkovských prodejen v JMK.
Předsedající navrhl podat žádosti v rámci dotačních programů na tyto dotační tituly:
Program rozvoje venkova 2019 (dále PRV)
Dotační titul č. 1: výstavba,obnova a údržba venkovské zástavby a obč.vybavenosti
- oprava zadní části KD vč. kotelny a schodů na půdu, oprava části střechy
Žádost ve výši 150.000,-- Kč, tj. 50% celkové ceny opravy.
Dotační titul č. 5: obecní knihovny
- vybavení knihovny novými skříněmi
Žádost ve výši 25.000,-- Kč, tj. 50% celkové ceny.
Podpora provozu venkovských prodejen v JMK
Dotační titul-varianta 4
Žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny ve výši 25.000,-- Kč,
tj. 50% celkové části příspěvku.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 2/2019 – ZO schvaluje podání žádostí v rámci dotačních programů
na rok 2019 takto:
PRV 2019, DT1 : 150.000,-- Kč
PRV 2019, DT5: 25.000-- Kč
Program provozu venkovských prodejen 2019, varianta 4: 25.000,-- Kč

5. Akciová společnost Pekárny Blansko zaslala naší obci žádost o částečný příspěvek
na zajištění pojízdné prodejny – Pekárny Blansko a.s.
Z důvodu zajištění základních potravin pro obyvatele obce zastupitelstvo obce schválilo
využít na tento příspěvek dotaci v rámci Programu provozu venkovských prodejen 2019
dle bodu č. 4.
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6. Připomínky ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK (zásad územního rozvoje)
Naši obec oslovila advokátská kancelář, která zastupuje obce napadající ZÚR JMK,
s nabídkou zpracování připomínek ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK.
Zastupitelé obce navrhli nezadávat zpracovávání připomínek k této zprávě.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 3/2019 – ZO schvaluje nezadávat zpracování připomínek
ke Zprávě o uplatňování ZÚR JMK.

7. Předsedající navrhl zrušit závazné nařízení obce č. 1/2008 – parkování v obci.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 4/2019 – ZO ruší závazné nařízení obce č. 1/2008.
8. Diskuze
Informace
Zimní údržba komunikací – zajištěno fy Agrodružstvo Brťov-Lipůvka
Spolupráce obce a SDH při údržbě obce
Poplatky za odpad a psy za rok 2019 – zveřejněno na webu obce + nástěnka u zastávky
Upravený projekt výstavby RD Sedláček

Zapsala: p. Wenzelová
V Malé Lhotě, dne 30. 1. 2019

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

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

