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

Zápis číslo: 7/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice
Datum konání: 1.9.2019

Čas konání:

18,00 hodin – 19,00 hodin

Přítomni:

Jindřich Kavalec, Ing. Jan Košťál, Bc. Tereza Košťálová, Ing. Pavel Staroba,
Libor, Treu, Bc. Alena Treuová
Omluveni:
Ing. Jiří Loucký
Hosté:
nejsou
Zapisovatel:
Tereza Košťálová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Košťál, Libor Treu
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 6 členů zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo
usnášeníschopné. Ze zasedání byl omluven Jiří Loucký.
III. Seznámení s návrhem programu:
Starostka seznámila zastupitelstvo obce s návrhem programu.
Dále vyzvala k připomínkám a doplnění či pozměnění programu ostatní zastupitele.
Nikdo však další body k projednání nepřednesl.
Starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 1-7/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje následující program zasedání:
Program:
1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Projednání nabídky na zhotovení hospodářských sjezdů z opravené komunikace
4. Projednání nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON:
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2019
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 1-7/2019 bylo přijato.
IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
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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. 2-7/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje zápis ze zasedání č. 6/2019.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 2-7/2019 bylo přijato.
ad. 3. Projednání nabídky na zhotovení hospodářských sjezdů z opravené komunikace:
Starostka seznámila ostatní zastupitele s nabídkou na zhotovení hospodářských sjezdů
z opravené komunikace na zemědělské pozemky. Starostka předložila následující návrh
usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 3-7/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje nabídku na zhotovení hospodářských sjezdů z opravené
komunikace.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 3-7/2019 bylo přijato.
ad. 4. Projednání nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce:
Obec Lhánice vydává nové nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce s účinností od 1.11.2019. Zastupitelstvo se seznámilo s obsahem nařízení a
následně starostka předložila následující návrh usnesení zastupitelstva obce Lhánice č. 47/2019:
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje nařízení obce Lhánice č. 1/2019 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 4-7/2019 bylo přijato.
ad. 5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON:
Starostka předložila ke schválení návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí a
společností E.ON na zřízení věcného břemene v rámci stavby „Lhánice – Chaloupka: kabelová
síť NN“. Znění této smlouvy bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Lhánice schvaluje projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností E.ON.
Výsledek hlasování

Pro: 6

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č. 5-7/2019 bylo přijato.
ad. 6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2019:
Starostka seznámila zastupitelstvo obce Lhánice s rozpočtovým opatřením č. 4/2019.
V něm byly zahrnuty položky týkající se dotace, samotěžby dřeva, vody a práce v lese.
Bez usnesení.
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Blíže je možné se seznámit s rozpočtovým opatřením na elektronické úřední desce
obce.

ad. 7. Diskuze:
Dále starostka seznámila zastupitele s děním v obci. Další podněty k diskuzi podány
nebyly.
ad. 8. 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. Jan Košťál, v.r. - člen zastupitelstva
Libor Treu, v.r. - člen zastupitelstva
Zápis schválila: Bc. Alena Treuová, v.r. - starostka

Vyvěšeno dne: 9. 9. 2019
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