
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

     
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 5/2021 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 14. 12. 2021 

 
Usnesení 5/21/ 1:  

ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2021. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/21/ 2:  

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

veřejné technické a dopravní infrastruktury v k. ú. Ostrožská Lhota – lokalita „Brodské“ ve znění, jež je 

přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje nabytí pozemků parc. č. 4807/3 (o výměře 128 m2) a 

parc. č. 4808/3 (o výměře 64 m2) do vlastnictví Obce Ostrožská Lhota, a to darováním od vlastníků 

pozemků za účelem vybudovat na uvedených pozemcích veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 

III. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota ukládá starostovi obce uzavřít darovací smlouvu podle bodu II. 

Znění darovací smlouvy je přílohou usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/21/ 3:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Ostrožská Lhota č. 2/2021, 

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 4:  

Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů 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“ posunutí termínu na dokončení 

rekonstrukce RD s čp. 208 na parc. č. 377 v k. ú. Ostrožská Lhota a poskytnutí finanční dotace 60 000 Kč 

žadatelům do dne 31.12.2022. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/21/ 5:  

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. 2022 jako schodkový, v kapitole příjmy ve výši 23 270 000,- Kč, v kapitole výdaje ve 

výši 31 290 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude krytý zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech 

k 31.12.2021. Závazným ukazatelem na straně výdajů jsou jednotlivé paragrafy. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 6:  



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 2022 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 5/21/ 7:  

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

fondu pro r. 2022. Rozpočet je přílohou usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 8:  

Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu rozpočtu obce na r. 2022 v době od 24.11.2021 

do 14.12.2021. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 9:  

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 355 000,- Kč – neinvestiční dotace  a částku 65 000,- Kč - 

investiční dotace. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 - Římskokatolickou farnost Ostrožská Lhota částku 90 000,- Kč na provozní náklady. 

Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 10:  

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 2023 – 2025. Výhled rozpočtu je 

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

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 11:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Vypracování Územního plánu 

obce Ostrožská Lhota“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2. rozhodlo o výběru dodavatele – Ing. Lubor Sawicki., IČO: 738 78 481 - na plnění veřejné zakázky 

„Vypracování Územního plánu obce Ostrožská Lhota“, jehož nabídka byla vyhodnocena jako 

ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

3.  schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a vybraným     

dodavatelem Ing. Lubor Sawicki., IČO: 738 78 481 jako zhotovitelem, na zhotovení díla „Vypracování 

Územního plánu obce Ostrožská Lhota“, cena díla bude činit 300 000,- Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je 

přílohou tohoto usnesení. 



Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 12: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1. bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Bezbariérové chodníky podél 
III/4991 - Ostrožská Lhota (Chříb)“, vyplývající ze zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2. rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561  - na plnění 
veřejné zakázky „Bezbariérové chodníky podél III/4991 - Ostrožská Lhota (Chříb)“, jehož nabídka byla 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

3. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a vybraným 
dodavatelem Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561 jako zhotovitelem, na zhotovení díla 
„Bezbariérové chodníky podél III/4991 - Ostrožská Lhota (Chříb)“, cena díla bude činit 

(3 334 011,71 Kč bez DPH), 4 034 154,17 Kč vč. DPH. Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 13: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota: 

1 bere na vědomí výsledky hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku na 

bezbariérový v ulici Burešín a Autobusová zastávka u Jednoty, Ostrožská Lhota“,, vyplývající ze 

zprávy o jednání hodnoticí komise,  

2 rozhodlo o výběru dodavatele – společnosti Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561 - na 

plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníku na bezbariérový v ulici Burešín“ a „Autobusová 

zastávka u Jednoty, Ostrožská Lhota“, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, 

3 schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ostrožská Lhota jako objednatelem a vybraným      

dodavatelem Dopravní Stavby Silnic s.r.o., IČO: 07741561 jako zhotovitelem, na zhotovení díla 

„Rekonstrukce chodníku na bezbariérový v ulici Burešín a Autobusová zastávka u Jednoty, 

Ostrožská Lhota“, cena díla bude činit (4 463 209,84 Kč bez DPH), 5 400 483,9 Kč vč. DPH. 

Smlouva o dílo je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 14: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje dodatku č.2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace: 

Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2022. Znění 

dodatku je přílohou k usnesení. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 15 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota v souladu s ustanovením § 76 Zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o 

obcích, schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce za dotace získané na projekty v letech 2020 a 

2021 v celkové výši 6 284 456,- Kč a za realizaci projektů „Místní komunikace ulice Burešín“ a „Místní 

komunikace ulice Řádek“, u kterých se starostovi podařilo ušetřit částku v celkové výši 606 752,- Kč 

oproti částce dohodnuté ve smlouvě o dílo. Mimořádná odměna bude ve výši jednonásobku maximální 

odměny, která mu v tomto kalendářním roce náležela za výkon jím zastávané funkce za měsíc. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 1  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 16: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje: 



Podání žádosti o dotaci z Programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022:  

DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací -  projekt "Autobusová zastávka u Jednoty, část 

MK 015" 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 17: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje: 

Podání žádosti o dotaci z Programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022: 

DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - projekt " dětské a 

workoutové hřiště Ostožská Lhota" 

Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/21/ 18: 

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota revokuje Usnesení 4/21/ 8 ze dne 23.9.2021, které se týká 

jmenování členů do školské rady. 

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

zákon, v platném znění, Mgr. Alenu Poláškovou Ostrožská Lhota čp. 83 a Ing. Miroslava Pavelku 

Ostrožská Lhota čp. 544, členy školské rady při Základní škole a mateřské škole Ostrožská Lhota, 

příspěvková organizace na tří lete období 2021 až 2024. 
Pro: 15   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


