
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 3/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 28. 06. 2021 

 
 

  

Usnesení 3/21/ 1:  

ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 28.06.2021. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 3/21/ 2:  

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 2020 

sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 3/21/ 3:  

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 

2020, včetně Zprávy č. 218/2020/EKO o výsledku hospodaření obce za rok 2020, a to bez výhrad. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 4:  

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

závěrky za r. 2020 v době od 17.3. 2021 do 28. 6. 2021. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 3/21/ 5:  

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví obce Ostrožská Lhota parc. č. 6752 (o výměře 

76 m2) v obci a k.ú. Ostrožská Lhota za pozemek ve vlastnictví ………. parc. č. 7325 (o výměře 46 m2) 

oddělený z pozemku parc. č. st. 246 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota. Rozdíl ve výměře pozemků bude 

zaplacen nabyvatelem ve výši 600 Kč/ m2. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí nabyvatel. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 6:  

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

zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví obce Ostrožská Lhota parc. č. 6752 (o výměře 76 m2) v 

obci a k.ú. Ostrožská Lhota za pozemek ve vlastnictví ………. parc. č. 7325 (o výměře 46 m2) oddělený 

z pozemku parc. č. st. 246 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota v době od 5.5.2021 do 21.5.2021. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  



Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 7:  

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 80 000,- Kč žadatelům, na rekonstrukci neobydleného domu na pozemku parc. č. st. 631 v k.ú. 

Ostrožská Lhota. Termín ukončení stavebních prací 6/2024. Termín čerpání daru po splnění podmínek do 

12/ 2024. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 8:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje vyplacení peněžitého daru ve výši 60 000,- Kč 

žadatelům, neboť žadatelé provedením rekonstrukce RD splnili podmínky pro vyplacení peněžitého 

daru 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 60 000,- Kč žadatelům dle bodu I., smlouva je přílohou 

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

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 9:  

I. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti prodloužení termínu ukončení stavebních prací na 

RD na parc. č. 305/1 v k. ú. Ostrožská Lhota do 6/2021, stanoveného dle Rozhodnuti o přidělení 

finanční dotace (daru) ze dne 27.11.2017. 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje vyplacení peněžitého daru ve výši 60 000,- Kč žadateli, 

neboť žadatelé provedením rekonstrukce RD Ostrožská Lhota splnil podmínky pro vyplacení 

peněžitého daru 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“. 

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

smlouvu o vyplacení finančního daru ve výši 60 000,- Kč žadateli dle bodu I., smlouva je přílohou 

usnesení 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 10:  

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

žadatelům, neboť žadatelé splnili podmínky pro vyplacení peněžitého daru 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: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 11:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota projednalo a v souladu s ust. § 6 odst. 5 písmeno e), § 47 a § 55 odst. 

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



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

znění, bere na vědomí Zprávu o uplatňování územního plánu Ostrožská Lhota v uplynulém období 2013 – 

2021. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/21/ 12:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písmeno b), § 43 odst. 3) a § 47 

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

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

znění, schvaluje Zadání Územního plánu Ostrožská Lhota s prvky regulačního plánu. 
Pro: 12   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


