
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 1/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 14. 3. 2022 

 
 

  

Usnesení 1/22/ 1:  

ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2022. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/22/ 2:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje zařazení rodinného domu s č.p. 432, který je součástí pozemku parc. 
č. st. 625, 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: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/22/ 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 žadatelům ………………, oba bytem č. p. …, Ostrožská Lhota 687 23, na 

rekonstrukci neobydleného domu čp. 432, který je součástí pozemku parc. č. st. 625 v k.ú. Ostrožská Lhota, 

termín ukončení stavebních prací 9/2024, termín čerpání daru po splnění podmínek do 12/2024, to vše však 

pouze tehdy, nabydou-li žadatelé vlastnické právo k předmětné nemovité věci povolením vkladu v 

zahájeném řízení vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště 

pod V-1252/2022 nejpozději do 15.4.2022. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 4:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota dle § 85 písm. a) zákona o obcích, schvaluje prodej nemovité věci, a to: 
pozemku nově označeného jako parc. č. 49/9 o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením 
části z pozemku parc. č. 49/7) podle GP č. 1093-50/2022. Kupní cena výše uvedeného pozemku činí 400,- Kč/m2. 
Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující –  ……….., Ostrožská Lhota čp. …., 687 23. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 1/22/ 5:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota dle § 85 písm. a) zákona o obcích, schvaluje prodej nemovité věci, a to: 
pozemku nově označeného jako parc. č. 49/8 o výměře 29 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením 
části z pozemku parc. č. 49/7) podle GP č. 1093-50/2022. Kupní cena výše uvedeného pozemku činí 400,- Kč/m2. 
Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující –  …………, Ostrožská Lhota čp. ….., 687 23. 



Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 6:  
Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, potvrzuje zákonné zveřejnění záměru 
prodeje části pozemku z parc. č. 49/7 nově označené jako parc. č. 49/9 a nově označenou jako parc. č. 49/8 v k.ú. 
Ostrožská Lhota v době od 25.2.2022 do 14.3.2021. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 7:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje budoucí nabytí nemovité věci na základě Smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací, kterou se ………….., bytem Ostrožská Lhota č.p. ….. zavazuje po obdržení výzvy od obce uzavřít smlouvu 
darovací, kdy jako dárce daruje obci Ostrožská Lhota jako obdarované část z pozemku parc. č. 7318 o výměře cca 
132 m2 (v k.ú. Ostrožská Lhota), jež se bude nacházet se pod nově vybudovanou pozemní komunikací v lokalitě „Za 
humny“ tak, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu. Smlouva o budoucí smlouvě je přílohou usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 8:  
Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje budoucí nabytí nemovité věci na základě Smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací, kterou se manželé …………………., bytem Ostrožská Lhota čp. ….. zavazují po obdržení výzvy od obce uzavřít 
smlouvu darovací, kdy jako dárci darují obci Ostrožská Lhota jako obdarované část z pozemku parc. č. 6930 o výměře 
cca 108 m2 (v k.ú. Ostrožská Lhota), jež se bude nacházet se pod nově vybudovanou pozemní komunikací v lokalitě 
„Za humny“ tak, jak bude vyznačeno v geometrickém plánu. Smlouva o budoucí smlouvě je přílohou usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 9:  
I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí s provedenou inventarizací majetku obce za r. 2021. Soupis majetku 
je přílohou usnesení. 

 II.Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení movitého majetku obce v hodnotě 140 840,96,- Kč dle přiloženého 
soupisu. 

Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 Usnesení 1/22/ 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. 2022 rozpočtovým opatřením č. 2/2022, které je 
přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1/22/ 11:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85 písmene j), zákona 128/2000 sb. o obcích v platném znění, uzavření 
Smlouvy o zápůjčce s žadatelem ……………….. ve výši 100 000 Kč na stavební úpravy v rodinném domě č.p. 385. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení 1/22/ 12: 
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 žadateli …………………, bytem č. p. …., Ostrožská Lhota 687 23, na demolici neobydleného domu č.p. 
139 a č.p. 214 s následnou výstavbou nového domu na pozemku parc.č. st. 397 a parc.č. st. 133  v k.ú. Ostrožská 
Lhota. Termín ukončení stavebních prací 5/2025. Termín čerpání daru po splnění podmínek do 12/ 2025. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


