
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 4/2020 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 10. 12. 2020 

 
Usnesení 4/20/ 01:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2020.  

Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

  

Usnesení 4/20/ 02:  

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 peněžitého 

daru ve výši 160 000,- Kč žadatelce …….., Ostrožská Lhota 687 23, na demolici neobydleného domu č.p. 

237 s následnou výstavbou nového domu na pozemku parc.č. st. 421 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín čerpání 

daru r. 2023. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 03:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a 

to pozemku nově označeného jako st. parc. č. 124/2 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého 

oddělením části z pozemku parc. č. 4178/48 dle GP č. 1040-1182020). Kupní cena pozemku činí 400,- 

Kč/m2. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující – paní ………, Ostrožská Lhota, 687 

23. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 04:  

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje zákonné 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku z par. č. 4178/9 nově označenou jako st. parc.č. 124/2 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 23.11.2020 do 10.12.2020. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 05:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů na kompenzaci nákladů 

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

rodinných domů v již zasíťovaném území obce Ostrožská Lhota“ posunutí termínu na dokončení 

rekonstrukce RD na parc. č. 377 v k. ú. Ostrožská Lhota a poskytnutí finanční dotace 60 000 Kč žadatelům 

………………………. až v r. 2021. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

 



Usnesení 4/20/ 06:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů na kompenzaci nákladů 

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

rodinných domů v již zasíťovaném území obce Ostrožská Lhota“ posunutí termínu dokončení RD a 

poskytnutí finanční dotace 100 000 Kč žadateli ……… na demolici a následnou výstavbu RD na par.č. st. 

7281 v k. ú. Ostrožská Lhota až v r. 2021. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 07:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje bezúplatnou směnu části obecního pozemku z parc. č.4178/5 

nově označenou GP č. 1037-136/2020 jako parc. č. 944 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za 

část z pozemku parc. č. 7281, nově označenou na GP číslo 1048-158/2020 jako parc.č. 7321 o výměře 12 

m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota. Náklady spojené se směnou pozemků hradí žadatel o směnu. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 08:  

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

pozemku z parc. č.4178/5 (nově označenou GP č. 1037-136/2020) jako parc. č. 944 o výměře 12 m2, v obci 

a k. ú. Ostrožská Lhota za část z pozemku parc. č. 7281 (nově označenou GP č. 1048-158/2020) jako parc. 

č. 7321 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota. v době od 24.11.2020 do 10.12.2020. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 09:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje směnu části obecního pozemku z parc. č.4178/5 nově 

označenou GP č. 1048-158/2020 jako parc. č. 4178/61 o výměře 12 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za 

část z pozemku parc. č. 162, nově označenou GP č. 1048-158/2020 jako parc. č. 162/2 o výměře 26 m2, 

v obci a k. ú. Ostrožská Lhota. Rozdíl výměry pozemků 14 m2 bude Obcí Ostrožská Lhota uhrazen ve výši 

142,90 Kč/m2 stanovené znaleckým posudkem č2721-128/2020 zpracovaným Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. 

Náklady spojené se směnou části pozemku bude hradit žadatel o směnu - Obec Ostrožská Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 10:  

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

pozemku z pacr. č. 4178/5 nově označenou GP č. 1048-158/2020 jako parc.č. 4178/61 o výměře 12 m2, 

v obci a k. ú. Ostrožská Lhota za část z pozemku  parc. č. 162, nově označenou GP č. 1048-158/2020 jako 

parc. č. 162/2 o výměře 26 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota v době od 24.11.2020 do 10.12.2020. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 11:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí nemovité věci koupí od ……….., 68723 Ostrožská 

Lhota, a sice části z pozemku parc. č. 208 nově označenou GP č. 1048-158/2020 jako parc. č. 7322 o výměře 

14 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota, za částku 2001,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2721-

128/2020 zpracovaný Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. Náklady spojené s nabytím nemovité věci koupí 

pozemku uhradí kupující Obec Ostrožská Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 



Usnesení 4/20/ 12:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí nemovité věci koupí od Jednota spotřební družstvo 

v Uherském Ostrohu, IČO: 000 32 310, a to části z pozemku parc. č. 542 nově označenou GP č. 1049-

154/2020 jako parc. č. 7320 o výměře 162 m2, v obci a k. ú. Ostrožská Lhota, za částku 21 146,- Kč 

stanovenou znaleckým posudkem č.2720-127/2020 zpracovaný Ing. Vítěslavem Hlaváčkem. Náklady 

spojené s koupí části pozemku uhradí kupující Obec Ostrožská Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato.. 

 

Usnesení 4/20/ 13:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zveřejnit záměr prodat část obecního pozemku z parc.č. 

10/17 nově označenou na GP č. 1049-154/2020 jako parc.č. 10/42 o výměře 12 m2 v obci a k. ú. Ostrožská 

Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 14:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí nemovité věci koupí od ………., a to části z pozemku 

parc č. st. 380 nově označenou  GP č.  1046-157/2020 jako parc. č. 7323 o výměře 45 m2, v obci a k. ú. 

Ostrožská Lhota, za částku 5874,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č.2719-126/2020 zpracovaný Ing. 

Vítěslavem Hlaváčkem. Náklady spojené s koupí části pozemku uhradí kupující Obec Ostrožská Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 15:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c), odst. 5) písmeno f) a § 

56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a 

ustanovení § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v aktuálním znění: 

- Bere na vědomí dosavadní postup příprav pro zpracování Zadání územního plánu Ostrožská Lhota 

Další postup pořizování Územního plánu Ostrožská Lhota bude následující: 

1. Pořizovatel zpracuje Zadání územního plánu Ostrožská Lhota tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem 

obce Ostrožská Lhota dne 15.11.2019 usnesením č. 5/19/08. 

2. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zaeviduje Územní studii – lokalita rodinných domů B-

1, B-2, Ostrožská Lhota. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 16:  

Zastupitelstvo obce podle § 12 zákona. č. 250 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, a podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

rozpočet obce na r. 2021 jako vyrovnaný, v kapitole příjmy ve výši 21 764 000,- Kč, v kapitole výdaje ve 

výši 21 764 000,- Kč. Závazným ukazatelem na straně výdajů jsou jednotlivé paragrafy. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 17:  

Zastupitelstvo obce dle § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle § 

16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zmocňuje Radu 

obce schvalovat rozpočtová opatření pro rok 2021 v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce takto:  

- na straně příjmů bez omezení 

- na straně výdajů u poskytnutých dotací bez omezení 

- u výdajů do výše 400 000 Kč v jednotlivém paragrafu. 



Zastupitelstvu obce bude dána každá taková změna rozpočtového opatření na vědomí na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 18:  

Zastupitelstvo obce dle čl. III bod 2) Statutu Sociálního fondu Obce Ostrožská Lhota schvaluje rozpočet 

fondu pro r. 2021. Rozpočet je přílohou usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 19:  

Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu rozpočtu obce na r. 2021 v době od 24.11.2020 

do 10.12.2020. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 20:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 10 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, a § 85 písm. c) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro: 
 

- Sportovní kluby Ostrožská Lhota na částku 340 000 a 270 000 Kč 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

 

- Římskokatolickou farnost Ostrožská Lhota na částku 90 000 Kč 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 1 

 

- Český svaz včelařů z.s. základní organizace Ostrožská Nová Ves na částku 100 000 Kč 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 21:  

Zastupitelstvo obce podle § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Výhled rozpočtu je 

přílohou usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 22:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR pro rok 2021 v rámci výzvy 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotační titul DT 

117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací - k projektům:  

Rekostrukce místních komunikací Burešín a Řádek (dle pasportu komunikací: č 009 a 016). 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 23:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR pro rok 2021 v rámci výzvy 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova - dotační titul DT 

117d8210C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury - k projektu: 

„Místní komunikace Burešín“ (stavební objekt SO 102.. – Parkoviště) 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 



Usnesení 4/20/ 24:  
I.  Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota pověřuje radu obce zadat výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvy 

projektů: 

a)  „Místní komunikace Burešín“ (stavební objekt SO 101.1. – Komunikace)  

c) „Místní komunikace Burešín“  (stavební objekt SO 01-Oprava stoky A9)  

d) ,,Místní komunikace ulice Řádek, Ostrožská Lhota“ 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/20/ 25:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje realizaci investičního záměru s názvem: „Rozšíření zázemí 

pod MŠ pro kulturistiku“. 
Pro: 14   Proti: 1  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

 

 

…………………………….       ……………………………  

Ing. Roman Tuháček       Ing. Miroslav Pavelka  

starosta obce         místostarosta obce 


