Vyvěšeno: 20. 11. 2021
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 10. 11. 2021
Přítomni:

Ing. Fuchs L., Vlach R., Wenzelová L., Pleskač Z.,
Pleskačová I.

Nepřítomni:

Krauzová A., DiS., Ing. Blažek P.

Omluveni:

Krauzová A., DiS., Ing. Blažek P.

Hlasování: pro, proti, zdržel se
Program:

1) Zahájení, schválení zapisovatele, ověřovatele zápisu a programu zasedání
2) OZV č. 1/2021
3) VZMS – Opravy místních komunikací – komise + výběrové řízení
4) Příprava rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027
5) Smlouva o zřízení věcného břemene „Malá Lhota, smyčka NN Doležal“
6) Informativní zprávy + 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.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu z dnešního zasedání – p. Pleskače Z.
a p. Vlacha R. a zapisovatele p. Wenzelovou L.
Dále přečetl návrh programu zasedání, doplněný o bod č. 5 – Smlouva o zřízení věcného
břemene „Malá Lhota, smyčka NN Doležal“.
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. 27/2021 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Pleskače Z.
a p. Vlacha R., zapisovatele p. Wenzelovou L. a program zasedání.

-
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2. Starosta obce předložil návrh ke schválení znění Obecně závazné vyhlášky (dále OZV)
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 28/2021 – ZO schvaluje OZV č. 1/2021.

3. Starosta obce předložil návrh ke schválení vyjímky ze Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.13 (dále jen VZMR) dle čl. 10 a to, že výkon funkce komise pro
vyhodnocení nabídek -VZMR „Malá Lhota – zpevnění plochy u kapličky“ převezme
zastupitelstvo obce.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 29/2021 – V souladu s čl. 10 Směrnice č. 13 o zadávání VZMR přebírá ZO
funkci komise pro vyhodnocení nabídek VZMR „Malá Lhota – zpevnění plochy
u kapličky“.

Zastupitelstvo obce, které převzalo výkon funkce komise pro vyhodnocení veřejné
zakázky „Malá Lhota – zpevnění plochy u kapličky“ (usnesením č. 29/2021) provedlo
výběrové řízení této zakázky. Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti – viz Protokol o otevírání obálek s nabídkami a jejich hodnocení.
Byl předložen návrh ke schválení zadání této zakázky uchazeči, který předložil
nejnižší nabídkovou cenu, to je firmě STAVBY SR group s.r.o. Zlín, IČ:09224289.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 30/2021 – ZO schvaluje zadání VZMR „Malá Lhota – zpevnění plochy
u kapličky“ firmě STAVBY SR group s.r.o., Pančava 128, 760 01 Zlín, IČ:09224289

4. Zastupitelstvo obce se zabývalo návrhem rozpočtu obce Malá Lhota na rok 2022
a návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Malá Lhota na roky 2023-2027.
Tyto návrhy budou zveřejněny na úřední desce (vč. dálkového přístupu) do doby
jejich schválení v zastupitelstvu (minimálně 15 dnů).

-
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5. Společnost EG.D, a.s. předložila Obci Malá Lhota Smlouvu o zřízení věcného břemene
č. PR-014330058927/001-ADS, týkající se stavby „Malá Lhota, smyčka NN Doležal“
na obecních pozemcích parc. č. 351/1, 352/4 a 778. Věcné břemeno se zřizuje úplatně.
Starosta podal návrh na schválení této smlouvy.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající
o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování: 5:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 31/2021 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. PR-014330058927/001-ADS.

6.

Informativní zprávy
- oprava střechy hasičky v I.Q/2022
- termíny dětský den, pouť
- zimní posyp

Zapsala: Wenzelová L
V Malé Lhotě, dne 10. 11. 2021

Ověřovatelé zápisu: Pleskač Z.
Vlach R.

Ing. Libor Fuchs
starosta obce

