
 

 

 

            OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

  V Ý P I S   U S N E S E N Í  
  

ze zápisu č. 2/ 2018 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota  

dne 27. 6. 2018 
 

Usnesení 2/ 18/ 01: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2018 

(13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 02: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnění dle smlouvy o dílo na akci Víceúčelový objekt Ostrožská 

Lhota – elektroinstalace“ ve výši 148 798 Kč bez DPH dle smlouvy, která je přílohou. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 03: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/PČB/2017 dle přílohy. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 04: 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci světlovodného kabelu pro rozvody kabelové televize. 

Náklady v r. 2018 30 000 Kč bez DPH. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 05: 

Zastupitelstvo obce podle § 85 písm. a) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění,  

schvaluje nabytí nemovitosti koupí: 

- par.č. 1269/10 v k.ú. Ostrožská Lhota.  

Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 2269 – 77/2018. Náklady na převod nemovitosti 

hradí kupující. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 06: 

Zastupitelstvo obce souhlasí se zprávou finančního výboru k hospodaření obce za r. 2017. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 07: 

Zastupitelstvo obce souhlasí podle §17 odst. 7 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s celoročním hospodařením a závěrečný účet 

obce za rok 2017, a to bez výhrad. 

Současně bere na vědomí chyby a nedostatky dle Zprávy č. 314/2017/IAK o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Ostrožská Lhota, IČ 00 29 11 96, za r. 2017, uvedené v bodě 

B čl. II., III. a přijímá toto opatření: 

- dodržovat postupy účtování transferů s povinností vypořádání 

- podat písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a 

nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od 

projednání závěrečného účtu 

- provádět finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. 

 (13,0,0) 

  

 



 

Usnesení 2/ 18/ 08: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 220/ 2013 Sb., o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní 

závěrku obce za rok 2017. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 09: 

Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce a účetní 

závěrky za r. 2017 v době od 11. 6. 2018 do 27. 6. 2018. 

 (13,0,0) 

  

Usnesení 2/ 18/ 10: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenou inventarizací majetku obce za r. 2017. Soupis 

majetku je přílohou usnesení. 

 (13,0,0) 

  

Usnesení 2/ 18/ 11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení movitého majetku obce v hodnotě 243 812,30 Kč dle 

přiloženého soupisu. 

 (13,0,0) 

  

Usnesení 2/ 18/ 12: 

Zastupitelstvo obce podle § 67 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje 

pro volební období 2018 – 2022 počet členů zastupitelstva obce na 15. 

 (13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 13: 

Zastupitelstvo obce schvaluje dle přílohy Pravidla 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. Součástí žádosti bude informace o pronájmu. 

 (11,0,2) 

 

Usnesení 2/ 18/ 14: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0317177429 dle přílohy. 

(13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 15: 

Zastupitelstvo obce po projednání na zasedání dne 27. 6. 2018 vydává svobodný a 

informovaný souhlas s tím, aby tradiční hody s právem v obci Ostrožská Lhota byly navrženy 

k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 

(13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 16: 

Zastupitelstvo obce podle § 16 zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2018 rozpočtovým 

opatřením č.2, které je přílohou usnesení. 

(13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 17: 

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, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro Sportovní kluby 

Ostrožská Lhota na částku 120 000 Kč dle přílohy. 

(13,0,0) 

 

 

 



 

 

 

Usnesení 2/ 18/ 18: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis SOD na akci Oprava chodníku v ul. Nové Záhumní – 2. 

etapa mezi obcí a firmou ZAMONT cz s.r.o. na částku 887 321,71 Kč bez DPH. 

(13,0,0) 

 

Usnesení 2/ 18/ 19: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis dodatku č. 1 ke SOD pro akci Ostrožská Lhota -

chodníky a parkoviště s tím, že se čl. 4, bod 4.2 upravuje následovně. 

4.2.Předání díla, objekty:        SO 101 Chodník podél III/4954…………   do 30.4.2018 

                                                 SO 102 Chodník a parkoviště u kostela …..do 31.7.2018 

                                                 SO 103 Parkovací stání……………………do 31.7.2018 

(13,0,0) 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                       …………………………… 

  Antonín Jelének                                                                            Josef Lopata 

    starosta obce                                                                              místostarosta obce 

 

 

 


