Vyvěšeno: 17. 8. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 7. 8. 2019
Přítomni:

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

Nepřítomni:

Wenzelová L.

Omluveni:

Wenzelová L.

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 26. 6. 2019
4) Organizační řád OÚ
5) Heraldika obce
6) Projekt VO a VR
7) Rozpočtové opatření č. 4
8) Informativní zprávy a diskuze
převod webových stránek,
informace o rekontrukci NN-stav projednání s občany
sportovní den

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 – Ing. Blažka P.
a p. Krauzovou A. DiS. a zapisovatele p. Vlacha R.
Dále přečetl návrh programu zasedání, doplněný o projednání rozpočtového opatření č. 4.
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. 26/2019 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Blažka P.
a p. Krauzovou A. DiS., zapisovatele p. Vlacha R. a program zasedání.
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3. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání:
z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly
4. Starosta obce podal návrh na schválení Organizačního řádu Obecního úřadu
obce Malá Lhota, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o
obcích“).
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 27/2019 - ZO schvaluje Organizační řád Obecního úřadu obce Malá Lhota
5. Starosta obce seznámil zastupitele s postupem pro zadání vypracování heraldických
symbolů obce Malá Lhota – dále v jednání.
6. Starosta obce informoval o postupu při vypracování projektu veřejného osvětlení a
veřejného rozhlasu.
7. Starostou obce byl podán návrh na projednání rozpočtového opatření č. 4,
týkajícího se úprav příjmových a výdajových položek rozpočtu (dotace PRV a knihovna).
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 28/2019 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4
8. Informativní zprávy a diskuze
převod webových stránek,
informace o rekontrukci NN-stav projednání s občany
sportovní den

Zapsal: Vlach R.
V Malé Lhotě, dne 7. 8. 2019
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažek P.
Krauzová A. DiS.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

