
             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/ 2019 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota  

dne 11. 6. 2019 
 

Usnesení 2/ 19/ 01: 

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2019 

11 – 0 – 0  

 

Usnesení 2/ 19/ 02: 

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedenou inventarizací majetku obce za r. 2018. Soupis majetku je 

přílohou usnesení. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení movitého majetku obce v hodnotě 101 274,- Kč dle přiloženého 

soupisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nedokončené investice – Studie – obytná zóna nad Záhumním 

v hodnotě 37 000,- Kč. 

 12 – 0 – 0  

 

Usnesení 2/ 19/ 03: 

Zastupitelstvo obce bere bez připomínek na vědomí zprávu finančního výboru k hospodaření obce za r. 

2018. 

 11 – 0 – 1  

 

Usnesení 2/ 19/ 04: 

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

územních rozpočtů, v platném znění, s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet obce za rok 

2018, a to bez výhrad. 

Současně bere na vědomí chyby a nedostatky dle Zprávy č. 186/2018/EKO o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Ostrožská Lhota za r. 2018, uvedené v bodě B čl. II., III. Zprávy č. 186/2018/EKO o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrožská Lhota, která je přílohou tohoto usnesení. 

 12 – 0 – 0  

 

Usnesení 2/ 19/ 05: 

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 

2018. 

 12 – 0 – 0  

 

 

Usnesení 2/ 19/ 06: 

Zastupitelstvo obce potvrzuje zákonné zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce a účetní závěrky za r. 

2018 v době od 10. 5. 2018 do 11. 6. 2018. 

 12 – 0 – 0  

 

 



Usnesení 2/ 19/ 07: 

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota schvaluje směrnici č. 1/2019 pro zadávaní veřejných zakázek malého 

rozsahu a ruší ,,Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a  pro jmenování a činnost komisí 

při zadávání veřejných zakázek dle zákona, která byla schválena radou obce Ostrožská Lhota dne 

16.2.2017. 

 12 – 0 – 0  

  

Usnesení 2/ 19/ 08: 

Zastupitelstvo Ostrožská Lhota schvaluje rozdělení pozemků parc. č. 6900 a parc. č 6876/1 na stavební 

pozemky na základě PD „Zástavba RD – lokalita Luby“ zpracované Ing. arch. Přemyslem Borunským, a 

to dle Varianty I. – řadová zástavba. 

 11 – 1 – 0  

 

Usnesení 2/ 19/ 09: 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán společných zařízení vyhotovený společností GEOCENTRUM, spol. 

s.r.o. v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluk s rozšířeným 

obvodem do části katastrálního území Ostrožská Lhota dle § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 12 – 0 – 0  

  

Usnesení 2/ 19/ 10: 

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

nemovitosti: 

části pozemku parc. č. 171/9 označené na geometrické plánu č. 653 – 18/2018 jako díl ,,a“ (o výměře 131 

m2) v obci a k.ú. Ostrožská Lhota. Cena pozemku 400 Kč/ m2. Náklady na převod nemovitosti hradí 

kupující. 

 12 – 0 – 0  

  

Usnesení 2/ 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 označené geometrickým plánem č. 653 – 18/2018 

jako díl ,,a“ (o výměře 131 m2) v k.ú. Ostrožská Lhota v době od 15.4.2019 do 1.5.2019. 

12 – 0 – 0  

  

Usnesení 2/ 19/ 12: 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5653/2018 pro akci „Doplnění ZTV 

Ostrožská Lhota“  dle přílohy. 

12 – 0 – 0  

 

Usnesení 2/ 19/ 13: 

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. 3/2019, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

 12 – 0 – 0  

 

 

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

    Ing. Roman Tuháček                                                                        Ing. Miroslav Pavelka 

          starosta obce                                                                                      místostarosta obce 


