Vyvěšeno: 30. 11. 2018
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 28. 11. 2018
Přítomni:

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

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 31. 10. 2018
4) Termíny zasedání zastupitelstva do 30. 6. 2019
5) Jednací řád zastupitelstva
6) Návrh rozpočtu obce Malá Lhota na rok 2019
7) Návrh střednědobého výhledu obce Malá Lhota na roky 2020-2024
8) Příspěvek – mateřská škola Újezd u Černé Hory
9) Informace k projektové dokumentaci – výstavba RD Sedláček
10) Diskuze

1. Starosta obce zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy
ZO. Následně konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7 a
zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
2. Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – p Pleskačovou I.
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.

-
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Hlasování: 7-0-0. Návrhy byly přijaty.
Usnesení č. N9/2018 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. I. Pleskačovou
a p. A. Krauzovou DiS. , zapisovatele p. L. Wenzelovou a program zasedání.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
Z minulého ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 31. 10. 2018
nevyplynuly žádné úkoly k plnění.
4. Starosta obce zaslal členům zastupitelstva obce maily s termíny zasedání ZO
do 30. 6. 2019. Členové zastupitelstva toto vzali na vědomí.

5. V souladu s § 96 zákona o obcích č.128/2000 Sb. v platném znění (dále jen zákon o
obcích), navrhl starosta obce schválit nový Jednací řád zastupitelstva obce Malá Lhota,
se kterým členy zastupitelstva seznámil.
Vzhledem k tomu, že k návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, nechal předsedající
o předloženém návrhu hlasovat.
Hlasování: 7-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. N10/2018 – ZO schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Malá Lhota.
6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Malá Lhota na rok 2019. Tento návrh
bude zveřejněn na úřední desce (vč. dálkového přístupu) do doby jeho schválení
v zastupitelstvu (minimálně 15 dnů).
7. Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu obce Malá Lhota na roky
2020-2024. Tento návrh bude zveřejněn na úřední desce (vč. dálkového přístupu) do doby
jeho schválení v zastupitelstvu (minimálně 15 dnů).
8. Naše obec obdržela od Obce Újezd u Černé Hory žádost o příspěvek na provoz mateřské

školy v Újezdu u Černé Hory, odpovídajícímu 2 dětem, které podle žádosti o příspěvek
tuto MŠ navštěvují. Dle našeho mínění je stav dětí jiný. P. Pleskačová zjistí skutečný stav
a dále bude tato žádost projednávána na příštím zasedání ZO.
9. Výstavba rodinného domu – p. Sedláček – vyjádření k projektové dokumentaci
Zastupitelé se seznámili se záměrem stavby RD na parcelách 59, 60, 35/1. V následné
diskuzi zastupitelé vyjadřovali nesouhlas s tímto záměrem. Poukazovali zejména na
nepřijatelnost dvoupodlažní stavby a nevyhovující příjezd.

-
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10. Diskuze
Projektová dokumentace stavby RD p. Sedláčka – viz bod 9.

Zapsala: p. Wenzelová
V Malé Lhotě, dne 28. 11. 2018

Ověřovatelé zápisu: Pleskačová I.
Krauzová A.,DiS.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

