
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
V Ý P I S  U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 1/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 12. 3. 2020 

 
Usnesení 1/20/ 01:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 12. 3. 2020.  

Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

  

Usnesení 1/20/02:  

Zastupitelstvo obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozemku nově 

označeného parc. č. 6900/6 o výměře 394 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením částí z 

pozemku parc. č. 6900 a parc.č. 6876/1 dle GP č. 1002-53/2019). Kupní cena pozemku činí 726,- Kč/m2 

vč. DPH. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 03:  

Zastupitelstvo obce dle § 39 zákona o obcích potvrzuje zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

parc. č. 6900 a parc.č. 6876/1, nově označeny jako parc.č. 6900/2  6900/3, 6900/4, 6900/5, 6900/6 vše 

v obci a k. ú. Ostrožská Lhota v době od 24.9.2019 do 29.10.2019.  
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 04:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených 

na kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a 

následnou výstavbou nových rodinných domů v již zasíťovaném území Obce Ostrožská Lhota“ přidělení 

finančního daru ve výši 160 000,- Kč žadatelce na demolici neobydleného domu č.p. … s následnou 

výstavbou nového domu na pozemku par.č. st. 423 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín čerpání daru r. 2023. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 05:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 100 000,- Kč 

žadatelům, neboť žadatelé splnily podmínky pro vyplacení peněžitého daru stanovené podle 

„Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na kompenzaci nákladů spojených 

s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou výstavbou nových 

rodinných domů v již zasíťovaném území Obce Ostrožská Lhota“ 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota pověřuje starostu obce Ostrožská Lhota podepsat Darovací 

smlouvu o vyplacení finančního daru ve výši 100 000,- Kč žadatelům dle bodu I. Smlouva je 

přílohou usnesení.  

 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 



 

Usnesení 1/20/ 06:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 100 000,- Kč 

žadateli, neboť žadatelé splnily podmínky pro vyplacení peněžitého daru stanovené podle „Pravidel 

pro poskytování peněžitých darů určených na kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí starých 

rodinných domů a s demolicí starých a následnou výstavbou nových rodinných domů v již 

zasíťovaném území Obce Ostrožská Lhota“ 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota pověřuje starostu Obce Ostrožská Lhota podepsat Darovací 

smlouvu o vyplacení finančního daru ve výši 100 000,- Kč žadateli, na základě bodu I. Smlouva je 

přílohou usnesení.  
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 07:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota podle § 85 písm. a) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, schvaluje nabytí stavebních objektů:  

SO 2.1.2. Vedlejší polní cesta PC43, část 2   

SO 2.3.    Protierozní opatření PEO1  

SO 2.4.    Protierozní opatření PEO2  

od České republiky – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, KPÚ pro Zlínský kraj, 

pobočka Uherské Hradiště realizovaných v rámci stavby „Vedlejší polní cesta PC43 a protierozní opatření 

PEO1 a PEO2, k. ú. Ostrožská Lhota“ parc. č. 6674, 6722, 6720, 6634 a 6635/1, v katastrálním území 

Ostrožská Lhota a p. č. 8303, 8304, 8305 a 8307 k. ú. Ostrožské Předměstí.  

Celková účetní investiční hodnota stavby ke dni jejího předání a převzetí činí 6.483.203 Kč včetně DPH. 

Protokol o předání a převzetí stavby je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 08:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje znění Smlouvy o spolupráci při zajištění výstavby 

veřejné technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Ostrožská Lhota – lokalita „Luby – I. etapa A, 

druhá část“ 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění 

výstavby veřejné technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Ostrožská Lhota – lokalita „Luby – I. 

etapa A, druhá část“ 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/ 09:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje bezúplatnou směnu části obecního pozemku par.č. 

5237 a parc. č. 5766, nově označenou na GP číslo 1020-104/2020 jako parc.č. 5766/2 o výměře 427 

m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za pozemek parc. č. 132/2 o výměře 427 m2 v obci a k. ú. 

Ostrožská Lhota, který je ve vlastnictví……. Náklady spojené se směnou části pozemku bude hradit 

žadatel o směnu. 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota pověřuje starostu Obce Ostrožská Lhota podepsat smlouvu o 

směně pozemku na základě bodu I. Smlouva je přílohou usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení 1/20/ 10:  

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona o obcích potvrzuje zákonné zveřejnění záměru směnit část 

obecního pozemku par.č. 5237 a 5766, nově označenou na GP číslo 1020-104/2020 jako parc.č. 5766/2 o 



výměře 427 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za pozemek s parc. č. 132/2 o výměře 427 m2 v obci a k. 

ú. Ostrožská Lhota v době od 26.2.2020 do 12.3.2020. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení 1/ 20/ 11:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle § 84, odst. 2, písm. a) z.č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, aktualizaci místní „Program obnovy venkova obce Ostrožská Lhota“, který je přílohou 

usnesení.  
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/ 20/ 12: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr: ,,Rekonstrukce nevyhovujících podlah a 

komunikačních ploch, modernizace osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/13: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr ,,Vybudování nové učebny v MŠ 

Ostrožská Lhota“. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/14: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr ,,Rekonstrukce sociálního zázemí a 

elektroinstalace v MŠ ostrožská Lhota“ 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/15: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ podat žádost o dotaci na 

Státní fond životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady, název projektu: Úprava 

venkovního areálu s prvky přírodní zahrady v ZŠ Ostrožská Lhota. Zřizovatel poskytne příspěvkové 

organizaci v roce 2021 předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace a poskytne příspěvkové 

organizaci spolufinancování ve výši 15% dle reálné výše požadované dotace. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/16: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ podat žádost o dotaci na 

Státní fond životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady, název projektu: Vybudování 

zahrady v přírodním stylu v MŠ Ostrožská Lhota. Zřizovatel poskytne příspěvkové organizaci v roce 2021 

předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace a poskytne příspěvkové organizaci 

spolufinancování ve výši 15% dle reálné výše požadované dotace. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
 

Usnesení 1/20/17: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr ,,Chodník podél komunikace III-4991 

Ostrožská Lhota“ 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 



Usnesení 1/20/18: 

Zastupitelstvo obce podle § 16 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2020 rozpočtovým opatřením č. 2/2020, které je 

přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/20/19: 
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota na základě Dodatku č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 

COŠ odstavce IV. Bodu 2 a předloženého návrhu zvolilo patnáctého člena do správní rady Centra Otevřená 

škola v Ostrožské Lhotě …... 
Pro: 13  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….       ……………………………  

Ing. Roman Tuháček       Ing. Miroslav Pavelka  

starosta obce         místostarosta obce 


