
            OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

  V Ý P I S   U S N E S E N Í  
  

ze zápisu č. 1/ 2019 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota  

dne 13. 3. 2019 
 

Usnesení 1/ 19/ 01: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 13. 3. 2019 

13 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 02: 

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

znění, schvaluje nabytí stavebních objektů SO2 - Suchý poldr VH3 a SO3 - PEO3, od České republiky – 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Uherské 

Hradiště realizovaných v rámci stavby „SUCHÉ POLDRY VH2 a VH3, k.ú. OSTROŽSKÁ LHOTA“ na 

pozemcích parc. č. 6028, 5912, 5915, 5920 a 6027 v k. ú. Ostrožská Lhota.  

Celková účetní investiční hodnota stavby ke dni jejího předání a převzetí činí 1.849.860 Kč včetně DPH. 

Protokol o předání a převzetí stavby je přílohou tohoto usnesení. 

 13 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 03: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota na základě Dodatku č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 

COŠ odstavce IV. Bodu 2 a předloženého návrhu zvolilo tyto členy do správní rady Centra Otevřená 

škola v Ostrožské Lhotě:  

Bačík Pavel, Dominiková Ludmila, Dominiková Milena, Ing. Hájková Bronislava, Ing. Chudík Vladimír, 

Mgr. Kolářová Ludmila, Josef Lopata, Novotná Helena, Pavlas Václav, Mgr. Pěnčíková Barbora, 

Štěpánová Jitka, Trčková Lenka, Mgr. Vojtík Ivo, Ing. Zajícová Eva. 

 13 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 04: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota podle § 84 odst. 2. písm. c) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, rozhodlo o zrušení fondu kabelové televize ke dni 31.3.2019. 

 14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 05: 

Zastupitelstvo obce 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“ schválených ZO dne 27.6.2018, 

přidělení peněžitého daru ve výši 60 000 Kč žadatelům na stavební úpravy RD čp. 372 na pozemku parc. 

č. st. 418, v k.ú. Ostrožská Lhota. Termín čerpání dle podmínek určených v Pravidlech, pokud budou 

splněny podmínky stanovené Pravidly. 

 14 – 0 – 0  

 

 

 



Usnesení 1/ 19/ 06: 

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

schvaluje nabytí nemovité věci koupí – a sice pozemku parc. č. 74/2 o výměře 185 m2 v k.ú. Ostrožská 

Lhota dle geometrického plánu č. 752-395/2018. Cena obvyklá pozemku je 30 000,- Kč a byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 7547-292/2018. Náklady za převod nemovitosti hradí kupující. 

 14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 07: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje uzavření Kupní smlouvy o koupi pozemku parc.č. 74/2 v 

k.ú. Ostrožská Lhota mezi Římskokatolickou farností Ostrožská Lhota jako prodávajícím a Obcí 

Ostrožská Lhota jako kupujícím. Kupní smlouva je přílohou tohoto usnesení.  

 14 – 0 – 0  

  

Usnesení 1/ 19/ 08: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 883 o výměře 63 m2 v obci a k.ú. Ostrožská 

Lhota dle GP č. 686-23/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí 

kupující. 

 13 – 0 – 1  

 

Usnesení 1/ 19/ 09: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako par.č. 883 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 16.11.2018 do 3.12.2018. 

 14 – 0 – 0  

  

Usnesení 1/ 19/ 10: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 880 o výměře 55 m2, v obci a k.ú. Ostrožská 

Lhota dle GP č. 684-21/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí 

kupující. 

 14 – 0 – 0  

  

Usnesení 1/ 19/ 11: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 880 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 16.11.2018 do 3.12.2018. 

14 – 0 – 0  

  

Usnesení 1/ 19/ 12: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 884 o výměře 63 m2, v obci a k.ú. Ostrožská 

Lhota dle GP č. 686-23/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí 

kupující. 

14 – 0 – 0  

 

 



Usnesení 1/ 19/ 13: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 884 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 12.2.2019 do 28.2.2019. 

 14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/ 19/ 14: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 10/18 nově označené jako parc. č. 592/2 o výměře 61 m2, v obci a k.ú. 

Ostrožská Lhota dle GP č. 709-074/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti 

hradí kupující. 

14 – 0 – 0 

 

Usnesení 1/19/15: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 10/18 nově označené jako parc. č. 592/2 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 12.2.2019 do 28.2.2019.    

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/16: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 4178/48 nově označené jako parc. č. 244/3 o výměře 3 m2, v obci a k.ú. 

Ostrožská Lhota dle GP č. 738-088/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti 

hradí kupující. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/17: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4178/48 nově označené jako parc. č. 244/3 

v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 16.11.2018 do 3.12.2018. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/18: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 4178/13 nově označené jako parc. č. 426/3 o výměře 31 m2, v obci a k.ú. 

Ostrožská Lhota dle GP č. 848 118/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti 

hradí kupující. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/19: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4178/13 nově označené jako parc. č. 426/3 

v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 12.2.2019 do 28.2.2019. 

14 – 0 – 0  

 

 

 



Usnesení 1/19/20: 

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

prodej nemovitosti: 

částí z pozemku parc. č. 171/9 označených dle geometrického plánu č. 871–34/2018 jako díl ,,b“ o 

výměře 5 m2 a díl ,,d“ o výměře 14 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. 

Náklady na převod nemovitosti hradí kupující. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/21: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje částí z pozemku parc. č. 171/9 označených GP č.  871–34/2018 jako 

díl ,,b“ o výměře 5 m2 a díl ,,d“ o výměře 14 m2 v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 12.2.2019 do 

28.2.2019. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/22: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 171/9 nově označené jako parc. č. 917 o výměře 9 m2, v obci a k.ú. Ostrožská 

Lhota dle GP č. 873-135/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí 

kupující. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/23: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku par. 171/9 nově označené jako parc. č. 917 v k.ú. 

Ostrožská Lhota v době od 12.2.2019 do 28.2.2019. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/24: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 4178/12 nově označené jako parc. č. 923 o výměře 24 m2, v obci a k.ú. 

Ostrožská Lhota dle GP č. 909-484/2018. Cena pozemku 400,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti 

hradí kupující. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/25: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4178/12 nově označené jako parc. č. 923  

v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 19.2.2019 do 7.3.2019. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/26: 

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

prodej nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 4178/48 nově označené jako parc. č. 4178/57 o výměře 160 m2 a nově 

označenou jako par. č. 4178/58 o výměře 212 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota dle GP č. 776- 

69/2018. Cena pozemku 40,- Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí kupující. 

14 – 0 – 0  



Usnesení 1/19/27: 

Zastupitelstvo obce podle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje 

zákonné zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 4178/48 nově označené jako parc. č. 4178/57 a 

nově označené jako parc. č. 4178/58 v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 19.2.2019 do 7.3.2019. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/28: 

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

znění, schvaluje nabytí nemovité věci koupí –  

části z pozemku parc. č. 130 nově označené jako parc. č. 7306 o výměře 39 m2 v obci a k.ú. Ostrožská 

Lhota dle GP č. 776-69/2018 za cenu 40,- Kč/ m2 od manželů. 
14 – 0 – 0  

 
Usnesení 1/19/29: 

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

nemovitosti: 

části z pozemku parc. č. 6716 (trvale travní porost) nově označené jako parc. č. 6716/2 o výměře 20 m2, 

v obci a k.ú. Ostrožská Lhota dle GP č. 917-456/2018 (vyhotovil Geprostav geodezie s.r.o.). Cena 

obvyklá pozemku je stanovena na základě Znaleckého posudku č. 2416–23/2019 zpracovaného 

Znaleckou kanceláří Hlaváček s.r.o. 40 Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí kupující – 

společnost E.ON Distribuce, a.s. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/30: 

Zastupitelstvo obce dle § 39 zákona č. 128/ 2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, potvrzuje zákonné 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 6716 (trvale travní porost) nově označené jako parc. č. 

6716/2 v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 19.2.2019 do 7.3.2019. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/31: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje cenu max. 141 570,- Kč vč. DPH za zpracování projektové 

dokumentace „místní komunikace Burešín“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dílo 

na zhotovení zmíněné projektové dokumentace. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/32: 

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

v platném znění, schvaluje změnu rozpočtu obce pro r. 2019 rozpočtovým opatřením č. 1/2019, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/33: 

Zastupitelstvo obce tímto usnesením se ruší Usnesení 1/18/05 se zněním: (Zastupitelstvo obce si 

vyhrazuje právo rozhodovat o všech právních jednáních jejichž předmětem je plnění přesahující hodnotu 

100 000 Kč bez DPH) 

14 – 0 – 0  

 

 

Usnesení 1/19/34: 



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 provádět (schvalovat) rozpočtová opatření pro rok 2019 v rozsahu stanoveném zastupitelstvem 

obce takto:  

- na straně příjmů bez omezení 

- na straně výdajů u poskytnutých dotací bez omezení 

- u výdajů účelových prostředků do výše 400 000 Kč v jednotlivém paragrafu. 

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

zasedání zastupitelstva. 

14 – 0 – 0  

 

Usnesení 1/19/35: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj s názvem projektu: Nákup 

dopravního automobilu / dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním / dopravního 

automobilu s požárním přívěsem pro hašení pro JSDHO v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu 

MV-GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“. 

14 – 0 – 0  

 

 

 

 

 

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

    Ing. Roman Tuháček                                                                        Ing. Miroslav Pavelka 

          starosta obce                                                                                      místostarosta obce 

 

 

 


