
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 3/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 14. 9. 2022 

 
 

  

Usnesení 3/22/ 1:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14.9.2022. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 3/22/ 2:  

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 žadateli ………………., Ostrožská Lhota 687 23, na rekonstrukci neobydleného 

domu čp. 123, který je součástí pozemku parc. č. st. 196 v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín ukončení 

stavebních prací 9/2025. Termín čerpání daru po splnění podmínek do 12/ 2025. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 3/22/ 3:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí s podáním žádosti o podporu s názvem „Modernizace 

a vybavení odborných učeben a kabinetu“ do 23. výzvy IROP – Základní školy, s předfinancováním 

projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 10 % a dále souhlasí s provedením 

technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po 

dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání projektu. 

II. Realizace projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu“ bude rozdělena na 

etapy tak, aby byla splněna lhůta podmínek dotační výzvy. Realizace příslušné části projektu bude 

zahájena až po přidělení dotace postupně. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/22/ 4:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb 

dotačního managementu k projektu: „Modernizace a vybavení odborných učeben a kabinetu“  se 

společností Z + M Partner, spol. s r.o., jejíž návrh je přílohou tohoto usnesení.   

 

II. Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu k projektu: „Modernizace a vybavení 

odborných učeben a kabinetu“ se společností Z + M Partner, spol. s r.o., bude uzavřena až po 

doložení rozvázání smluvního vztahu mezi společností Z + M Partner, spol. s r.o., a Základní školou 

a mateřskou školou Ostrožská Lhota, příspěvková organizace ze dne 9.7.2021. 
Pro: 11   Proti: 1  Zdrželo se: 2  

Usnesení bylo přijato. 

 



Usnesení 3/22/ 5:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota je seznámeno se Strategií udržitelného rozvoje odpadového 

hospodářství, zpracovanou společností EPRON - Consulting, s.r.o. Sobůlky 290, 697 01 Kyjov, IČ 

27721264. 

Zastupitelstvo obce schvaluje tento koncepční dokument jako základní plánovací dokument obce a nástroj 

pro řízení rozvoje obce v uvedené oblasti. 
Pro: 14   Proti: 1  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/22/ 6:  

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. 6/2022, které je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 1  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/22/ 7:  

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 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro: 

- Sportovní kluby Ostrožská Lhota na částku 84 700,- Kč – neinvestiční dotace  

Smlouva je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/22/ 8:  

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 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro: 

- Sbor dobrovolných hasičů Ostrožská Lhota na částku 36 300,- Kč – neinvestiční dotace  

Smlouva je přílohou tohoto usnesení.  
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 3/22/ 9:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SK Ostrožská 

Lhota do výše 450 tis. Kč z rozpočtu obce 2023, jako povinného třicetiprocentního podílu žadatele 

k žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sportovního areálu Ostrožská Lhota“ , kterou podá SK 

Ostrožská Lhota dle podmínek Výzvy č. 18/2022 - Regiony SK/TJ 2022 z programu Regionální 

sportovní infrastruktura, aktuálně vyhlášenou Národní sportovní agenturou. 

II. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota obce pověřuje starostu k přípravě a podpisu Veřejnoprávní 

smlouvy, kterou ZO Ostrožská Lhota deklaruje podporu projektu „Modernizace sportovního areálu 

Ostrožská Lhota“. 
Pro: 14   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

  

 

…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      Ing. Miroslav Pavelka     

starosta obce        místostarosta obce    

    


