Vyvěšeno: 27. 11. 2019
Sejmuto:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Malá Lhota, konaného
dne 20. 11. 2019
Přítomni:

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

Nepřítomni:
Omluveni:

Pleskačová I.
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 16. 10. 2019
4) Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 - odpady
5) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 - psi
6) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020
7) Projednání střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2025
8) Schválení plánu inventur za rok 2019
9) Informativní zprávy a diskuze
- územní plán

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. Wenzelovou L.
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. 39/2019 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Blažka P.
a p. Krauzovou A. DiS., zapisovatele p. Wenzelovou L. 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 vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1 zápisu.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 40/2019 - Zastupitelstvo obce Malá Lhota vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění přílohy č. 1 zápisu.
Důvodová zpráva: dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž
dochází ke změnám právní úpravy místních poplatků. Zastupitelstvo obce tedy z důvodu
přizpůsobení se aktuální právní úpravě vydává obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

5. Starosta obce podal návrh na vydání nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním
poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 2 zápisu.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6:0:0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 41/2019 – Zastupitelstvo obce Malá Lhota vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění přílohy č. 2 zápisu.
Důvodová zpráva: dne 1. ledna 2020 nabývá účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jímž
dochází ke změnám právní úpravy místních poplatků. Zastupitelstvo obce tedy z důvodu
přizpůsobení se aktuální právní úpravě vydává obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů.
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6. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce Malá Lhota na rok 2020. 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 rozpočtu obce Malá Lhota
na roky 2021-2025. Tento návrh bude zveřejněn na úřední desce (vč. dálkového přístupu)
do doby jeho schválení v zastupitelstvu (minimálně 15 dnů).

8. Předsedající podal návrh na schválení plánu inventur ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 vč. složení inventarizační a likvidační
komise – viz příloha ke směrnici o inventarizaci.
Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný protinávrh, nechal předsedající o tomto návrhu
hlasovat.
Hlasování: 6-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 42/2019 – ZO schvaluje plán inventur obce Malá Lhota na rok 2019

9. Starosta obce podal zprávu o stavu zadání zpracování územního plánu obce Malá Lhota.

Zapsala: Wenzelová L.
V Malé Lhotě, dne 20. 11. 2019
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažek P. , Krauzová A.

Ing. Libor Fuchs, starosta obce

