OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno
tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______

Zápis číslo: 2/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice
Datum konání: 10.3.2019

Čas konání:

18,00 hodin – 20,00 hodin

Přítomni:

Jindřich Kavalec, Ing. Jan Košťál, Tereza Košťálová, Ing. Jiří Loucký, Libor
Treu, Bc. Alena Treuová
Omluveni:
nejsou
Hosté:
nejsou
Zapisovatel:
Tereza Košťálová
Ověřovatelé zápisu: Jindřich Kavalec, Ing. Pavel Staroba,
I. Prohlášení o řádném svolání OZ Lhánice:
Starostka Alena Treuová zahájila schůzi zastupitelstva a ujala se řízení zasedání.
Prohlásila, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení následujících bodů
jednání dle navrhovaného programu.
II. Prohlášení o usnášeníschopnosti:
Starostka shledala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
III. Seznámení s návrhem programu:
Starostka seznámila zastupitelstvo obce s návrhem programu.
Dále vyzvala k připomínkám a doplnění či pozměnění programu ostatní zastupitele.
Zastupitel Loucký přednesl návrh na doplnění programu o bod č.8: Záměr na vykácení
suchých stromů v obecním lese. Starostka přednesla návrh na doplnění programu o bod
č.9: Návrh na změnu pravidel schvalování rozpočtových opatření. Zastupitel Treu
přednesl návrh na doplnění bodu 10.: Projednání nabídky na provedení dešťové
kanalizace v projektu Hasička.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 1-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje následující program zasedání:
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Projednání návrhu na zaměstnání obecních pracovníků
4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1/2019
5. Finanční dary neziskovým organizacím
6. Záměr na vybudování kanalizace
7. Seznámení s činností kontrolního a finančního výboru za rok 2018
8. Záměr na vykácení suchých stromů v obecním lese
9. Návrh na změnu pravidel schvalování rozpočtových opatření
10. Projednání nabídky na provedení dešťové kanalizace v projektu Hasička
11. Diskuze
12. Závěr
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Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 1-2/2019 bylo přijato.
IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
ad. 2. Kontrola zápisu z minulého jednání:
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl námitku k zápisu z minulého zasedání.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 2-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zápis ze zasedání č. 1/2019.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 2-2/2019 bylo přijato.
ad. 3. Projednání návrhu na zaměstnání obecních pracovníků:
Kvůli údržbě obce byl jako další bod projednán návrh na zaměstnání obecních
pracovníků v letošním roce. Zastupitelstvo obce navrhlo zaměstnat dva stálé pracovníky za
tímto účelem od 1. dubna do 30. září 2019. Jako další bylo navrženo zaměstnání jednoho
pracovníka na případné úklidové práce, který by však nebyl zaměstnán nastálo, pouze na
dohodu.
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje návrh na zaměstnání dvou stálých pracovníků v období
od 1. dubna do 30. září 2019 a dle potřeb jednoho pracovníka na úklidové práce na dohodu.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 3-2/2019 bylo přijato.
ad. 4. Rozpočtové opatření č. 1/2019:
Starostka seznámila zastupitelstvo obce Lhánice s rozpočtovým opatřením č. 1/2019.
Které se týkalo vrácení dotací.
Bez usnesení.
Blíže je možné se seznámit s rozpočtovým opatřením na elektronické úřední desce
obce.
ad. 5. Finanční dary neziskovým organizacím:
Starostka navrhla projednání návrhu na finanční dary neziskovým organizacím.
S těmito položkami počítalo zastupitelstvo již při sestavování rozpočtu na rok 2019. Navržená
výše darů byla 3000 Kč pro Svaz včelařů, 3000 Kč pro Oblastní charitu Třebíč, 5000 Kč pro
Základní školu Mohelno a 5000 Kč pro Nemocnici Třebíč.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 5-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje finanční dar ve výši 3000 Kč pro Svaz včelařů, 3000 Kč
pro Oblastní charitu Třebíč, 5000 Kč pro Základní školu Mohelno a 5000 Kč pro Nemocnici
Třebíč.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Usnesení č. 5-2/2019 bylo přijato.
ad. 6. Záměr na vybudování kanalizace:
Starostka pokračovala dle programu a dalším bodem k projednání byl záměr na
výstavbu kanalizace. Zastupitelstvo daný bod probralo v diskuzi. A výsledkem bylo navržení
realizace kanalizace v určitém časovém horizontu.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 6-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schválilo záměr na realizaci kanalizace do roku 2025.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 6-2/2019 bylo přijato.
ad. 7. Seznámení s činností kontrolního a finančního výboru za rok 2018:
Zastupitel Loucký seznámil zastupitelstvo obce Lhánice s činností Finančního a
Kontrolního výboru za rok 2018. Finanční výbor provedl v roce 2018 dvě kontroly a neshledal
žádnou závadu. Kontrolní výbor provedl v roce 2018 tři kontroly, při kterých bylo
zkontrolováno usnesení z 5 zápisů z roku 2018. Ani Kontrolní výbor neshledal žádný problém.
Bez usnesení.
ad. 8. Záměr na vykácení suchých stromů v obecním lese:
Vzhledem ke stavu obecních lesů navrhl zastupitel Loucký jako řešení vykácení
suchých stromů v obecním lese. Po prodiskutování tohoto tématu byl navržen způsob na
likvidaci suchého porostu samo-těžbou dřeva.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 8-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schválilo záměr na vykácení suchých stromů v obecním lese samotěžbou.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 8-2/2019 bylo přijato.
Zájemci o samo-těžbu se mohou přihlásit na Obecním úřadě Lhánice nebo u starostky
obce do 15. dubna 2019. Cena vytěženého dřeva je stanovena na 100Kč/metr. Další informace
k této věci poskytuje starostka obce.
ad. 9. Návrh na změnu pravidel schvalování rozpočtových opatření:
Starostka navrhla změnu pravidel schvalování rozpočtových opatření z důvodu
pružnějších změn v rozpočtu obce.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 9-2/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje předání pravomoci schvalovat rozpočtová opatření
v plném rozsahu starostce obce.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 9-2/2019 bylo přijato.
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ad. 10. Projednání nabídky na provedení dešťové kanalizace v projektu Hasička
Zastupitel Treu předložil nabídku od firmy Ing. Pavel Kudláč na realizaci dešťové
kanalizace v rámci projektu Hasička. Zastupitelé nabídku prodiskutovali a rozhodli se ji
akceptovat.
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje nabídku od pana inženýra Pavla Kudláče a pověří ho
realizací dešťové kanalizace.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 10-2/2019 bylo přijato.
ad. 11. Diskuze:
Další návrhy na projednání nebyly vzneseny.
ad. 12. Závěr:
Starostka poděkovala přítomným členům zastupitelstva za aktivní účast při jednání a
zasedání v 20,00 hod ukončila.

Zapsala: Tereza Košťálová, v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Jindřich Kavalec, v.r. - člen zastupitelstva
Ing. Pavel Staroba, v.r. - člen zastupitelstva
Zápis schválila: Bc. Alena Treuová, v.r. - starostka
Vyvěšeno dne: 15. 3. 2019
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