Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Lhotky konaného 10.04.2019
v zasedací místnosti OÚ Lhotky od 18.30 hodin
Přítomni: E. Trčálková, J. Brodský, N. Pastorková, J. Jonáš, P. Linhart, F. Javůrek
Omluveni: L. Tóthová
Program:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Příspěvek pro Hasičský sbor dobrovolných hasičů Lhotky
3. Pořízení nových prvků na dětské hřiště - návrhy
4. Oficiální úprava platu starosty
5. Rekapitulace akce „Ukliďme Česko“
6. Odvoz dříví do Hospody „Pastušina“ od prostor „Čarodějnic“
7. Prodej pozemku č. 542/2 a 541/10
8. Usnesení
9. Závěr

1) Zahájení provedl pan starosta J. Brodský, konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. Zasedání je tedy usnášení schopné,
zapisovatelkou určil Danu Vávrovou, ověřovateli zápisu pana F. Javůrka a paní L.
Tóthovou. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
2) Příspěvek na hasiče obsahuje skruže a beton na podchycení pramene vody pro výcvik a
zajištění akce „Čarodějnice“. Faktura za materiál bude hasičům proplacena.
3) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na hrací prvky na dětské hřiště. Byly rozeslány
poptávky dodavatelům a jsou nyní očekávány cenové nabídky.
4) Úprava platu starosty pana J. Brodského. Od 1. 1. 2019 se mění nejnižší částka odměny
neuvolněných starostů. Je třeba upravit odměnu pana starosty podle nové vyhlášky.
5) Akce „Ukliďme Česko“ proběhla dne 06.04.2019 v prostorách dětského hřiště Lhotky .
Na adrese https://www.uklidmecesko.cz/ byly doplněny počty dobrovolníků, foto.
6) Po úpravě terénu v prostorách „Čarodějnic“, vytěžené dříví bude odvezeno do
Pastušiny, kde se použije jako topivo.
7) Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku č. 542/2 v k. ú. Lhotky o výměře 39m2 a
pozemku 541/10 o výměře 4 m2. Záměr prodeje tohoto pozemku byl odsouhlasen dne 23. 1. 2019
usnesením č. 2019/1/3. Po dobu zveřejnění tohoto záměru nebyla přijata žádná připomínka.
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky smlouvy a pověřilo pana starostu Jiřího Brodského
uzavřením této smlouvy.
7) Usnesení:
2019/2/1
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu odměny pro starostu obce podle nové vyhlášky.

ZO schválilo všemi přítomnými hlasy
2019/2/2
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku č. 542/2 a č. 541/10
ZO schválilo všemi přítomnými hlasy
8) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 19:15 ukončil zasedání.

Zapsala: D. Vávrová…………………………………………………..
Ověřovatelé: F. Javůrek……………………………………………..
L. Tóthová ………………………………………..
Starosta: J. Brodský…………………………………………………….

