
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 5/2022 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 14. 12. 2022 

 
 

  

Usnesení 5/22/ 1:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2022. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/22/ 2:  

I. Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje vyplacení peněžitého daru ve výši 80 000,- Kč 

…………………, neboť žadatelé provedením rekonstrukce RD čp. 432 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 peněžitého daru ve výši 80 000,- Kč ………………… dle bodu I., darovací 

smlouva je přílohou usnesení. 
 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/22/ 3:  

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

…………….., neboť žadatelé provedením rekonstrukce RD čp. 208 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 peněžitého daru ve výši 60 000,- Kč ………. dle bodu I., a na základě 

Prohlášení o dohodě mezi žadateli ……………, darovací smlouva je přílohou usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

Usnesení 5/22/ 4:  

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti …………… prodloužení termínu ukončení stavebních 

prací na RD čp. 82 na parc. č. 295/1 v k. ú. Ostrožská Lhota do 31.12.2023, stanoveného dle Rozhodnuti o 

přidělení finanční dotace (daru), schváleného dne 27.3.2018. 

Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 



Usnesení 5/22/ 5:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, 

v účinném znění, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce za dotace získané v letech 2022 

v celkové výši 2 664 005,- Kč a za realizaci projektů „Rekonstrukce chodníku na bezbariérový v ulici 

Burešín“ a „Autobusová zastávka u Jednoty, Ostrožská Lhota“, u kterých se starostovi podařilo ušetřit 

částku v celkové výši 1 466 721,- Kč oproti částce dohodnuté ve smlouvě o dílo. Mimořádná odměna bude 

vyplacena ve výši jednonásobku maximální odměny, která mu v tomto kalendářním roce náležela za výkon 

jím zastávané funkce za měsíc. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 6:  

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. 2023 jako schodkový, v kapitole příjmy ve výši 24 328 000,- Kč, v kapitole výdaje ve 

výši 33 650 000,- Kč. Schodek rozpočtu bude krytý zůstatkem finančních prostředků na běžných a 

vkladových účtech obce Ostrožská Lhota k 31.12.2022. Závazným ukazatelem na straně výdajů jsou 

jednotlivé paragrafy. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 7:  

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 2023 v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce takto:  

- na straně příjmů bez omezení 

- na straně výdajů u poskytnutých dotací bez omezení 

- u výdajů do výše 500 000,- Kč bez DPH v jednotlivém paragrafu. 

Zastupitelstvu obce bude dána každá taková změna rozpočtového opatření na vědomí na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 8:  

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

fondu pro r. 2023. Rozpočet je přílohou usnesení.  
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 9:  

Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu rozpočtu obce na r. 2023 v době od 28.11.2022 

do 14.12.2022. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 Usnesení 5/22/ 10: 

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 380 000,- Kč – neinvestiční dotace  

a částku 75 000,- Kč - investiční dotace 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 



 

- Římskokatolickou farnost Ostrožská Lhota částku 90 000,- Kč na provozní náklady 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 11: 

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 2024 – 2026. Výhled 

rozpočtu je přílohou usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 12: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní předpis zaměstnavatele č. 25/2022 o poskytování stravenkového 

paušálu, který je přílohou tohoto usnesení. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 5/22/ 13: 

Zastupitelstvo obce schvaluje převedení částky 5.000.000,- Kč z běžného bankovního účtu, který je  

veden u České spořitelny, a.s. na vkladový bankovní účet, který je veden u České spořitelny. a.s. 

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k převodu peněžních prostředků mezi běžným účtem a 

vkladovým účtem. 
Pro: 13   Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………….      ……………………………….   

Ing. Roman Tuháček      JUDr. Blanka Ježková     

starosta obce        místostarostka obce    

    


