
 

Usnesení 17.  schůze  ZO Francova Lhota ze dne 15.2.2013 

Usnesení č. 17/234: 

ZO schvaluje navržené jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu a doplněný program 
zasedání. 

Pro: 12  Proti: 0  Zdržel:  0  

 

Usnesení č. 17/235: 

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého ZO 

Pro: 12  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/236: 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti starostky a místostarosty 

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 17/237: 

ZO zvolilo v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích člena finančního výboru Zdeňka 
Nováka  

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

Usnesení č. 17/238: 

ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4969/10 o výměře cca. 200 m2 dle plánku v příloze 
zápisu.  

Pro: 11  Proti: 0  Zdržel se: 2 

 

Usnesení č. 17/239: 

ZO jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) schvaluje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona pořizovatelem předložený návrh 
rozhodnutí o dalším postupu pořizování ÚP Francova Lhota: 

„Vzhledem k tomu, že projednání ÚP Francova Lhota bylo již zahájeno, bude dále postupováno 
v souladu se stavebním zákonem tak, aby dle ust. § 188 odst. 1 stavebního zákona nebyla pro 
vydání ÚP Francova Lhota překročena lhůta 31. 12. 2020.“ 

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

 

Usnesení č. 17/240: 

ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu pro roky 2013 – 2016 dle přílohy  

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/241: 

ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Francova Lhota ve výši Kč 19 305,16 
do rezervního fondu organizace. 

Pro:  14  Proti:  0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/242: 

ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Francova Lhota ve výši Kč 23 148,23 
do rezervního fondu organizace. 

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/243: 

ZO schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na činnosti neziskových organizací dle přílohy zápisu a 
pověřuje starostku podpisem příslušných smluv. 

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.17/244: 

ZO bere na vědomí žádost pana Zvonka o poskytnutí finančního příspěvku pro natočení filmu o 
kardinálu Trochtovi a pověřuje starostku zjištěním podrobností  

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/245: 

ZO schvaluje začlenění oprav hřiště do rozpočtu obce na rok 2013.  

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/246: 

ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ZO ČSV Francova Lhota pro předfinancování projektu na 
nákup technologie pro tvorbu mezistěn a pověřuje starostku přípravou smlouvy  

Pro: 14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 



 

Usnesení č. 17/247: 

ZO schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navržený rozpočet 
obce pro rok 2013 dle přílohy zápisu se stanovením těchto závazných ukazatelů: 

• Celková výše výdajů dle jednotlivých § 

• Výši jednotlivých finančních příspěvků neziskovým organizacím dle přílohy rozpočtu. 

Pro:  14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 17/248: 

ZO schvaluje vyčlenění prostředků v rozpočtu obce na realizaci projektu „Oprava a zregulování 
otopné soustavy MŠ Francova Lhota“  

Pro:  14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 Usnesení č. 17/249: 

ZO schvaluje tvorbu a použití fondu oprav pro vodovody ve výši 150 000 Kč jakou součást rozpočtu 
obce.  

Pro:  14  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Trochtová        Ing. Lumír Kliš 

starostka obce                      místostarosta obce 

 


