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Zápis číslo:2/2020
ze zasedání
zasedá zastupitelstva obce Lhánice
Datum konání: 8.3.2020

Čas konání:

18,00 hodin – 20,15 hodin

Přítomni:

Ing. Jan Košťál,
šťál, Bc. Tereza Košťálová,Ing. Jiří Loucký, Ing. Pavel
P
Staroba,
Bc. Alena Treuová,
Treuov Libor Treu
Omluveni:
Jindřich Kavalec
avalec
Hosté:
Nejsou
Zapisovatel:
Tereza Košťálov
šťálová
an Košťál,
Koš
Ing. Pavel Staroba
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan
I. Prohlášení o řádném svolání
svolá OZ Lhánice:
Starostka Alena Treuová zahájila
za
schůzi zastupitelstva a ujala se řízení
zení zasedání.
z
Prohlásila,že zasedáníí bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešeníí násle
následujících bodů
jednání dle navrhovaného
ého programu.
p
íschopnosti:
II. Prohlášení o usnášeníscho
Starostka shledala, že je přítomno
pří
6 členů zastupitelstva, zastupitell Kavalec
Kava byl z jednání
omluven, a tudíž je zastupit
astupitelstvo usnášeníschopné.
III. Seznámení s návrhem
m programu:
pro
Starostka seznámila zastupi
astupitelstvo obce s návrhem programu.
Dále vyzvala k připomínkám
ínkám a doplnění či pozměnění programu ostatní
statní zastupitele.
Nikdo z přítomných žádný
ádný návrh
n
na úpravu programu nepodal.
Starostka předložila následu
ásledující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice
Lháni č. 1-2/2020:
Zastupitelstvo obce Lhánice
ice schvaluje
s
následující program zasedání:
Program:
1. Zahájení, schválení programu
prog
2. Kontrola zápisu z minulého
minul
zasedání
3. Kontrola plnění usnesen
snesení
4. Vyhodnocení ankety
ety občanů
ob
k vybudování rybníka
5. Uzavření smlouvy s obecním
obe
zaměstnancem
6. Zázemí pro uskladnění
dnění zimní
z
techniky
7. Skladovací prostory
ry pro hasičské vybavení
8. Projednání nabídky na nové
n
webové stránky obce
9. Prořezávka líp
10. Dokoupení zásahových
ových oděvů
11. Další návrhy na doplněn
oplnění
12. Diskuze, Závěr
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Zápis z jednání zastupitelstva obce
bce Lhánice.
L

Usnesení č. 1-2/2020 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. 2-2/2020:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zápis ze zasedání č. 1/2020.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-2/2020 bylo přijato.

ad. 3. Kontrola plnění usnesení:
Starostka seznámila zastupitele s průběhem plnění usnesení z minulého zasedání.
Bez usnesení.

ad. 4. Vyhodnocení ankety občanů k vybudování rybníka:
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem ankety občanů k vybudování rybníka.
Z celkových 133 roznesených anket se jich vrátilo celkem 74. 61 z nich mělo kladnou odpověď
ano, 13z nich odpověď ne. Většina občanů, resp. většina z navrácených anketních lístků, se
přiklání k plánování výstavby rybníka mezi Lhánicemi a Mohelnem. Na základě výsledků
ankety dojde k prvotnímu jednání s městysem Mohelno o možném plánování rybníka. Po
projednání podmínek stanovených Zastupitelstvem obce Lhánice a Zastupitelstvem městyse
Mohelno se přistoupí k dalším krokům.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 4-2/2020:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zahájení prvotního jednání s městysem Mohelno ohledně
plánování případného vybudování rybníka mezi Lhánicemi a Mohelnem.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-2/2020 bylo přijato.

ad. 5.Uzavření smlouvy s obecním zaměstnancem:
Starostka seznámila zastupitele se záměrem na uzavření smlouvy s obecním
zaměstnancem Jiřím Volfíkem. Zároveň se zastupitelstvo dohodlo na nové hodinové mzdě ve
výši 105 Kč na hodinu v hrubém.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 5-2/2020:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje záměr na uzavření smlouvy s obecním zaměstnancem
Jiřím Volfíkem a hodinovou mzdu obecních zaměstnanců ve výši 105 Kč hrubého na hodinu.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5-2/2020 bylo přijato.
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Lhánice.

ad. 6.Zázemí pro uskladnění zimní techniky:
Starostka seznámila zastupitelstvo s nutností vymezení prostoru na obecním pozemku
pod solární elektrárnou a jeho úpravě pro uskladnění zimní techniky. Zastupitelstvo tuto
možnost prodiskutovalo a na základě shody ve vybudování bude následně přistoupeno k dalším
krokům a plánování.
Bez usnesení.

ad. 7.Skladovací prostory pro hasičské vybavení:
Starostka seznámila zastupitelstvo s možností vybudování prostor pro hasičské
vybavení v nové hasičce. Zastupitelstvo tuto skutečnost probralo. Zatím zastupitelstvo zadá tuto
akci k předběžnému nacenění.
Bez usnesení.

ad. 8.Projednání nabídky na nové webové stránky obce:
Starostka seznámila zastupitelstvo s potřebou pořízení nových webových stránek obce.
V následujících dne rozešle poptávky, které se projednají na příštím zastupitelstvu.
Bez usnesení.

ad. 9. Prořezávka líp:
Starostka seznámila zastupitelstvo s plánem na prořezání líp v obci. Hlavními důvody
pro jejich prořezávku je udržování bezpečnosti v obci a zdravotní stav těchto majestátných
stromů.
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zdravotní a bezpečnostní prořezávku líp. Starostka je
pověřena k zajištění zodpovědných osob pro prořezy líp.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-2/2020 bylo přijato.
ad. 10. Dokoupení zásahových oděvů:
Starostka seznámila zastupitelstvo s pořízením nových zásahových oděvů pro tři hasiče
obecní zásahové jednotky.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 102/2020:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje odsouhlasení nákupu zásahových oděvů pro tři hasiče
obecní jednotky.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-2/2020 bylo přijato.
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Lhánice.

ad. 11.Diskuze, závěr:
Starostka seznámila zastupitele s vydáním stavebního povolení na pozemní
komunikaci. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s náplní semináře, jehož se zúčastnili
zastupitel Košťál a Loucký, o kanalizaci a dotaci na ni.
Následně starostka poděkovala přítomným členům zastupitelstva za aktivní účast při
jednání a zasedání v 20,15 hod ukončila.
Zapsala: Bc. Tereza Košťálová, v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Staroba, v.r. - člen zastupitelstva
Ing. Jan Košťál, v.r. - člen zastupitelstva
Zápis schválila: Bc. Alena Treuová, v.r. - starostka

Vyvěšeno dne: 18.3.2020
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