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

Zápis číslo:10/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice
Datum konání: 20.12.2018

Čas konání:

18,00 hodin – 19,30 hodin

Přítomni:

Jindřich Kavalec, Ing. Jan Košťál, Tereza Košťálová, Ing. Jiří Loucký,
Ing. Pavel Staroba, Libor Treu, Bc. Alena Treuová
Omluveni:
nejsou
Hosté:
nejsou
Zapisovatel:
Tereza Košťálová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Loucký, Jindřich Kavalec,
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 všech 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.
Místostarosta Košťál přednesl návrh na doplnění programu o bod č.6: Záměr na jednorázový
finanční dar hasičům obce.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 1-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje následující program zasedání:
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Pověření zástupce jednáním s Městským úřadem v Náměšti nad Oslavou
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
5. Výběr dodavatele oken do budované hasičky
6. Záměr na jednorázový dar hasičům
7. Rozpočtová opatření č. 8/2018, 9/2018, 10/2018
8. Diskuze
9. Závěr
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1-10/2018 bylo přijato.
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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. 2-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zápis ze zasedání č. 9/2018.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-10/2018 bylo přijato.
ad. 3.Pověření zástupce jednáním s MěÚ v Náměšti nad Oslavou – úřadem územního
plánování ve věci změny územního plánu obce:
Kvůli plánované změně územního plánu obce a kvůli zvolení nového zastupitelstva, a tedy
pozbytí práva tuto činnost vykonávat minulým zástupcem, předložila starostka obce návrh na
pověření nového zástupce jednáním ve věci územního plánu s MěÚ v Náměšti nad Oslavou –
úřadem územního plánování. Předchozí zástupce totiž plnil tento úkol pouze do konce minulého
volebního období. Pro danou věc, zastupování obce Lhánice při jednání s Městským úřadem
v Náměšti nad Oslavou – úřadem územního plánování, se přihlásil zastupitel Pavel Staroba.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 3-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje jako zástupce pro jednání s MěÚ v Náměšti nad Oslavou–
úřadem územního plánování ve věcech územního plánování zastupitele Pavla Starobu.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3-10/2018 bylo přijato.
ad. 4. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Starostka předložila ke schválení návrh rozpočtu obce na rok 2019. Tento návrh vyplynul z
minulého zasedání zastupitelstva a byl vyvěšen na úřední desce v době od 5.12. do 20.12. Nikdo
nepodal připomínku, či návrh na změnu, úpravu, či doplnění rozpočtu. Rozpočet na další rok byl
schválen.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 4-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje navrhovaný rozpočet obce Lhánice na rok 2019 beze změn.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-10/2018 bylo přijato.
Rozpočet obce Lhánice na rok 2019. Je vyvěšen zároveň s tímto zápisem.
ad. 5. Výběr dodavatele oken budované hasičky:
Z důvodu budování nové hasičky oslovila obec Lhánice několik dodavatelů oken, aby jí
dodali nabídku. Po obdržení nabídek od oslovených dodavatelů oken projednalo zastupitelstvo
obce Lhánice výběr dodavatele oken do nově budované hasičky. Po prostudování jednotlivých
nabídek zastupitelstvo obce Lhánice vyhodnotilo jako nejlepší nabídku firmy Pramos a. s.
Místostarosta předložil následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 5-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje jako dodavatele firmu Pramos a. s.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení č. 5-10/2018 bylo přijato.
ad. 6. Záměr na jednorázový dar hasičům:
Místostarosta podal návrh na jednorázový finanční dar Sboru dobrovolných hasičů obce.
Zastupitelstvo projednalo návrh místostarosty. Vzhledem k zasazení dobrovolných hasičů nejen
v kulturních činnostech v obci a také vzhledem k rozpočtu obce na rok 2018, ve kterém se
s finanční podporou pro hasiče v obci počítalo, se zastupitelstvo obce dohodlo na jednorázový dar
Sboru dobrovolných hasičů Lhánice ve výši 10 000 Kč.
Místostarosta předložil následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 6-10/2018:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje jednorázový dar hasičům obce.
Výsledek hlasování

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-10/2018 bylo přijato.
ad. 7. Rozpočtová opatření č. 8/2018, 9/2018, 10/2018:
Starostka seznámila členy zastupitelstva s rozpočtovými opatřeními, která se provedla
v tomto čtvrtletí. V RO č. 8/2018 se zvyšovaly příjmy o 45 000 Kč kvůli dotacím na volby a 10 300
Kč příspěvkem od Mikroregionu Náměšťsko, zároveň se musely navýšit výdaje o 21 600 Kč též na
volby a o 21 000 Kč položka odměny.
V RO č. 9/2018 se výdaje upravily zvýšením těchto položek: elektrická energie o 3 500 Kč a
svoz komunálního odpadu o 36 500 Kč.
V RO č. 10/2018 se navýšily výdaje u položek: herní prvek na dětské hřiště 22 500 Kč,
pohřebnictví 300 Kč a výsadba (VPP) o 71 000 Kč.
Bez usnesení.
ad. 8. Závěr:
Další návrhy na projednání nebyly vzneseny. Starostka poděkovala přítomným členům
zastupitelstva za aktivní účast při jednání a zasedání v 19,30 hod ukončila.

Zapsala: Tereza Košťálová, v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Loucký, v.r. - člen zastupitelstva
Jindřich Kavalec, v.r. - člen zastupitelstva
Zápis schválila: Bc. Alena Treuová, v.r. - starostka
Vyvěšeno dne: 24.12.2018
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