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

Zápis číslo: 6/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice
Datum konání: 21.7.2019

Čas konání:

18,00 hodin – 19,00 hodin

Přítomni:
Bc. Alena Treuová, Ing. Jan Košťál, Bc. Tereza Košťálová, Ing. Jiří Loucký
Omluveni:
Libor Treu, Jindřich Kavalec
Hosté:
nejsou
Zapisovatel:
Tereza Košťálová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Loucký, 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 5 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. Ze zasedání byli omluveni Jindřich Kavalec a Libor Treu.
III. Seznámení s návrhem programu:
Starostka seznámila zastupitelstvo obce s návrhem programu.
Dále vyzvala k připomínkám a doplnění či pozměnění programu ostatní zastupitele. Sama
starostka navrhla doplnit program o bod č.6: Finanční ohodnocení kronikářů a o bod č.7:
Žádost o údržbu pronajatých prostor místním obchodem.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 1-6/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje následující program zasedání:
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Projednání nabídky na vypracování projektové dokumentace na místní komunikaci
4. Seznámení s opravami přilehlých komunikací
5. Seznámení se schválenými dotacemi
6. Finanční ohodnocení kronikářů
7. Žádost o údržbu pronajatých prostor místním obchodem
8. Diskuze
9. Závěr
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 1-6/2019 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. 2-6/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zápis ze zasedání č. 5/2019.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 2-6/2019 bylo přijato.
ad. 3. Projednání nabídky na vypracování projektové dokumentace na místní
komunikaci:
Starostka seznámila Zastupitelstvo obce Lhánice s nabídkou na vypracování projektové
dokumentace na místní komunikaci včetně vyřízení stavebního povolení, která byla vyčíslena
na 87 500 korun bez DPH. Dle předběžných informací by projektová dokumentace měla být
vypracována v období srpna až října 2019. Stavební povolení do konce tohoto roku. Starostka
předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 3-6/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje nabídku na vypracování projektové dokumentace na
místní komunikaci.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 3-6/2019 bylo přijato.
ad. 4. Seznámení s opravami přilehlých komunikací
Starostka seznámila zastupitelstvo s plánovanou úplnou uzavírkou a dopravním
omezením silnice III/3937 Lhánice od 25.7.2019 7,00 hod do 23.8.2019 20,00 hod. A
souvisejícím jednodenním uzavřením v obci, jehož termín bude upřesněn, dle předběžných
informací se bude jednat o jeden den na konci časového rozmezí. Podrobné informace jsou
vyvěšeny na úřední desce obce.
Bez usnesení.
ad. 5. Seznámení se schválenými dotacemi:
Starostka seznámila zastupitele se schválenou dotací POV ve výši 127 000 Kč na
úpravu areálu hasičské zbrojnice. Dále se schválenou dotací na výsadbu nových stromků
v katastru obce od Nadačního fondu skupiny ČEZ ve výši 31 700 Kč. A dále seznámila
zastupitele se záměrem zažádání o dotaci na nový les a oplocenku na obecním pozemku ,,u
Drůbežárny“.
Bez usnesení
ad. 6. Finanční ohodnocení kronikářů:
Starostka navrhla ohodnotit práci spoluobčanů na místní kronice. Navržena byla
odměna ve výši 1000 Kč pro Josefa Ležáka a odměna rovněž ve výši 1000 Kč pro Elišku
Hyprovou. Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 66/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje návrh na odměnu ve výši 1000 Kč Josefu Ležákovi a
1000 Kč pro Elišku Hyprovou za práci na místní kronice.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0
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Usnesení č. 6-6/2019 bylo přijato.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 6-6/2019 bylo přijato.
ad. 7. Žádost o údržbu pronajatých prostor místním obchodem:
Starostka seznámila zastupitelstvo s požadavkem místního obchodu na údržbu
pronajatých prostor. Jednalo se o pant na okně, omítku, mříže a vymalování vnitřních prostor.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 7-6/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje záměr na úpravu pantů, omítky a umístění mříží do oken.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 7-6/2019 bylo přijato.
ad. 8. Diskuze:
Dále starostka seznámila zastupitele s děním v obci. Další podněty k diskuzi podány
nebyly.
ad. 9. Závěr:
Starostka poděkovala přítomným členům zastupitelstva za aktivní účast při jednání a
zasedání v 19,00 hod ukončila.

Zapsala: Bc. Tereza Košťálová, v.r.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Loucký, v.r. - člen zastupitelstva
Ing. Pavel Staroba, v.r. - člen zastupitelstva
Zápis schválila: Bc. Alena Treuová, v.r. - starostka

Vyvěšeno dne: 24. 7. 2019
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