
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 2/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 25. 6. 2020 

 
Usnesení 2/20/ 01:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2020.  

Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

  

Usnesení 2/20/ 02:  

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenou inventarizací majetku obce za r. 2019. Soupis majetku je 

přílohou usnesení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení movitého majetku obce v hodnotě 104 611,20,- Kč dle 

přiloženého soupisu. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 03:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku obce za rok 

2019. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 04:  

Zastupitelstvo obce souhlasí podle §17 odst. 7 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 

2019, včetně Zprávy č. 156/2019/EKO o výsledku hospodaření obce za rok 2019 a to bez výhrad. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 05:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce a 

účetní závěrky za r. 2019 v době od 25. 5. 2020 do 11. 6. 2020. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 06:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zařazení rodinného domu s č.p. 141 do seznamu 

podporovaných nemovitostí dle ,,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´´  
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 



Usnesení 2/20/ 07:  

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 žadatelům na demolici neobydleného domu č.p. 141 s následnou výstavbou 

nového domu na pozemku par.č. st. 631 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín čerpání daru r. 2023. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 08:  

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

znění, schvaluje nabytí nemovitosti  na základě Darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. Dle 

geometrického plánu číslo 971 – 13/2019 (vyhotoven Ing. Jaroslavem Vávrou, Geodetická kancelář 

Uherské Hradiště) se jedná o nabytí pozemků v obci a katastrálním území Ostrožská Lhota nově 

označených:  

parc. č. 7288/20 (o výměře 136 m2)  

parc. č. 7288/19 (o výměře 125 m2). 

parc. č. 7288/18 (o výměře 133 m2). 

parc. č. 7288/12 (o výměře 100 m2). 

parc. č. 7288/13 (o výměře 70 m2). 

parc. č. 7288/14 (o výměře 72 m2). 

parc. č. 7288/15 (o výměře 73 m2) 

parc. č. 7288/16 (o výměře 89 m2). 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 09:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí se zařazením svého správního území do územní působnosti 

Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko na období 2021 -2027. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
Usnesení 2/20/ 10:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota 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. 4/2020, které je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení 2/20/ 11:  

1. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o výběru 

nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Rekonstrukce nevyhovujících podlah a 

komunikačních ploch, modernizace osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“, a to od společnosti KODRLA 

s.r.o., IČO: 25547453. 

2. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje Smlouvu o dílo na investiční záměr ,,Rekonstrukce 

nevyhovujících podlah a komunikačních ploch, modernizace osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“ se 

společností KODRLA s.r.o., cena díla 1 372 304,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto 

usnesení. 
  
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 12: 



Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota v souladu s podmínkami Ministerstva financi ČR pro poskytnutí 

dotace na investiční záměr ,,Rekonstrukce nevyhovujících podlah a komunikačních ploch, modernizace 

osvětlení v ZŠ Ostrožská Lhota“ schvaluje zabezpečení povinné výše spoluúčasti obce na dofinancování 

tohoto investičního záměru. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 13: 

1 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o výběru 

nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Vybudování nové učebny v MŠ Ostrožská 

Lhota“, a to od společnosti KODRLA s.r.o., IČO: 25547453. 

2 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje Smlouvu o dílo na investiční záměr ,,Vybudování    

nové učebny  v MŠ Ostrožská Lhota“ se společností KODRLA s.r.o., cena díla 1 226 105,- Kč vč. 

DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 14: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota v souladu s podmínkami Ministerstva financi ČR pro poskytnutí 

dotace na investiční záměr ,,Vybudování nové učebny v MŠ Ostrožská Lhota“ schvaluje zabezpečení 

povinné výše spoluúčasti obce na dofinancování tohoto investičního záměru. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 15: 

1 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o výběru 

nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Rekonstrukce sociálního zázemí a 

elektroinstalace v MŠ Ostrožská Lhota“, a to od společnosti KODRLA s.r.o., IČO: 25547453. 

2 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje Smlouvu o dílo na investiční záměr ,,Rekonstrukce 

sociálního       zázemí a elektroinstalace v MŠ Ostrožská Lhota“ se společností KODRLA s.r.o., 

cena díla 2 105 430,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 2/20/ 16: 

1 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o výběru 

nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky ,,Místní komunikace a inženýrské sítě lokality 

Luby, Ostrožská Lhota, II. etapa“, a to od společnosti MITES s.r.o., IČO: 25577174. 

2 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje Smlouvu o dílo na investiční záměr ,,Místní 

komunikace a inženýrské sítě lokality Luby, Ostrožská Lhota, II. etapa“ se společností MITES s.r.o., 

cena díla 4 933 614,10 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 12  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………….       ……………………………  

Ing. Roman Tuháček       Ing. Miroslav Pavelka  

starosta obce         místostarosta obce 


