
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 4/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 23. 09. 2021 

 
 

  

Usnesení 4/21/ 1:  

ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 23.09.2021. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/21/ 2:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zařazení rodinného domu s č.p. 283 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: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/21/ 3:  

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 žadatelce Sylvě Příkazské, bytem č. p. 518, Ostrožská Lhota 687 23, na 

rekonstrukci neobydleného domu čp. 283 na pozemku parc. č. st. 485 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín 

ukončení stavebních prací 9/2023. Termín čerpání daru po splnění podmínek do 12/ 2023. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 4:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje investiční záměr ,,Prodloužení základní technické 

vybavenosti (ZTV) v ul. Lanka – lokalita Brodské“, a to za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci 

s vlastníky, kterým budou zasíťovány pozemky.  

II. Zastupitelstvo ukládá radě obce připravit smlouvu o spolupráci na rozšíření ZTV v lokalitě Brodské 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 4/21/ 5:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1 bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Nákup multifunkčního 

traktoru s příslušenstvím“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2 rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti AGROTOS spol. s.r.o. na plnění veřejné zakázky 

„Nákup multifunkčního traktoru s příslušenstvím““, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 



3 schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi obcí Ostrožská Lhota a vybraným dodavatelem 

AGROTOS spol. s.r.o. na plnění veřejné zakázky „Nákup multifunkčního traktoru s 

příslušenstvím“.  Kupní cena vč. příslušenství bude činit maximálně 950 334 tis. Kč dle výběrového 

řízení. Výběr konkrétního příslušenství bude řešen dodatkem ke kupní smlouvě. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 6:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 128/2000 Sb. o obcích,   uzavření 

smlouvy o zápůjčce mezi obcí Ostrožská Lhota a Základní školou a mateřskou školou Ostrožská Lhota, 

příspěvková organizace na předfinancování výdajů projektu s názvem: „Úprava venkovního areálu s prvky 

přírodní zahrady v ZŠ Ostrožská Lhota“ ve výši 85% nákladů projektu, což odpovídá předpokládané dotaci 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019. 

Smlouva o zápůjčce a Rozhodnutí č. 1190700533 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 7:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje podle § 85, písm. j) zákona 128/2000 Sb. o obcích,   uzavření 

smlouvy o zápůjčce mezi obcí Ostrožská Lhota a Základní školou a mateřskou školou Ostrožská Lhota, 

příspěvková organizace na předfinancování výdajů projektu s názvem: „Vybudování zahrady v přírodním 

stylu u MŠ Ostrožská Lhota“ ve výši 85% nákladů projektu, což odpovídá předpokládané dotaci ze Státního 

fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 7/2019. 

Smlouva o zápůjčce a Rozhodnutí č. 1190700533 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 8:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota jmenuje podle § 167 odst. 6 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, 

v platném znění, Mgr. Marii Adamcovou, Ostrožská Lhota čp. 75 a Mgr. Alenu Poláškovou Ostrožská 

Lhota čp. 83, členkami školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrožská Lhota, příspěvková 

organizace na nové tří lete období 9/2021 až 9/2024. 
Pro: 10   Proti: 0  Zdrželo se: 1  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 9:  

 Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 06/2017 

mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a  Ing. Arch. Vladimírem Dujkou jako zhotovitelem. 

Předmětem smlouvy o dílo č. 06/2017 byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve 

zpracování dokumentace Územní plán Ostrožská Lhota a závazek objednatele zaplatit za to zhotoviteli 

dohodnutou cenu díla.  

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 06/2017 je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 4/21/ 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. 2021 rozpočtovým opatřením 

č. 4/2021, které je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 



 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


