
Usnesení z 27. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota 

konané ve čtvrtek 26. dubna 2018 

 
 Usnesení 27/375 
ZO schvaluje navržené jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu a program zasedání.  
Pro:  13 

Proti:     0  

Zdržel se:  0 

 

 Usnesení 27/376 

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých ZO 
Pro: 13 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení 27/377 
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a místostarosty 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.27/378 
I. ZO schvaluje prodej části p.č. 1944/1 trvalý trávní porost  v majetku obce vedené na 
výpise z KN-LV 10001 a to dle GP č. 1159-68/2017 nově odměřenou p.č. 1944/4 trvalý 
trávní porost o výměře 25m2 za cenu 30,-Kč/m2  
II. Vklad do katastru hradí kupující  
III. Ukládá starostovi vypracovat KS a návrh na vklad do katastru 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.27/379 
I. ZO schvaluje prodej p.č. 8/5 o výměře 493 m2 trvalý trávní porost v majetku obce 
vedené na výpise z KN-LV 10001 pro k.ú. Pulčín za cenu 30,-Kč/m2.  
II. Vklad do katastru hradí kupující  
III. Ukládá starostovi vypracovat KS a návrh na vklad do katastru 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.27/380 
I. ZO schvaluje prodej  p.č. 2570/1 o výměře 779m2 a části p.č. 2570/8 dle GP č. 1151-
55/2017 nově zaměřená p.č. 2570/10 o výměře 32m2 za cenu 300,-Kč/m2,  přičemž bude 
zřízeno předkupní právo pro obec Francova Lhota v tomto znění: 
 
1. Předkupní právo obce Francova Lhota bude zřízeno jako věcné, podléhající vkladu do 
katastru nemovitostí, které působí i vůči nástupcům kupujících. 



2. Kupující jako povinní z předkupního práva budou povinni v případě zamýšleného 
převodu/daru, prodeje/ nabídnout dotčený stavební pozemek k odkoupení nejdříve Obci 
Francova Lhota a to za cenu, za kterou ho nyní kupují. 
3. Předkupní právo Obce Francova Lhota je sjednáno na dobu určitou do dne, kdy nabude 
právní moci kolaudační rozhodnutí, kterým bude řádně kolaudovaný rodinný dům 
postavený kupujícími na pozemku převedeném dle příslušné kupní smlouvy do jeho 
vlastnictví. 
4. V případě, že nebude do 6 let ode dne uzavření kupní smlouvy kolaudován kupujícími 
na převáděném pozemku rodinný dům, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a 
Obec Francova Lhota je oprávněna od této smlouvy odstoupit za stejných finančních 
podmínek. 
II. Vklad do katastru hradí kupující 
III. ZO ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

  
Usnesení č.27/381 
ZO schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IP-12-80211903  mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín u pozemku p.č.  
4915/29, 4915/24, 4915/1 v majetku obce vedené na výpise z KN-LV 10001 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
Usnesení č.27/382 
I. ZO jmenuje delegátem na VH VAK a.s. Vsetín,  která proběhne 7.6. 2018 starostu  
II. ZO schvaluje náhradního delegáta místostarostu  
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 27/383 
ZO schvaluje závěrečný účet Obce Francova Lhota za rok 2017 a vyslovuje souhlas 
s celoročním hospodařením obce bez výhrad 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 27/384 
I.     ZO bere na vědomí Zprávu č. 240 /2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření 
Obce  
       Francova Lhota IČ: 00303755 za rok 2017. 
II.    ZO schvaluje účetní závěrku Obce Francova Lhota sestavenou k 31. 12. 2017 
III.   ZO schvaluje hospodářský výsledek ve výši Kč  7.787.367,43Kč a jeho převod na účet  
       432 – Nerozdělený zisk z minulých let 
IV.  ZO ukládá starostovi vypracovat Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017 



Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
Usnesení č. 27/385 
I.    ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.-3. měsíc 2018 
II.   ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 27/386 
 I.ZO schvaluje dary pro žadatele : 
Letokruhy: 15.000,-Kč na terénní službu 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 Charita Vsetín 5.000,-Kč 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 ZŠ Francova Lhota 24.000,-Kč jako navýšení dotace 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 Elim Vsetín 3.000,-Kč 
Nový návrh 1500,- KČ 
II. a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č. 27/387 
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 
2017/19378, mezi obcí a Českou poštou, s.p. 
 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 27/388 
ZO schvaluje dodatek č. 2. ke „Smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu 
na skládku“ mezi obcí  a dodavatelem Technické služby Vsetín, s.r.o. 
Pro: 13 



Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 27/389 
I. ZO schvaluje záměr prodeje p.č. 340 lesní pozemek o výměře 1166m2 vedený na výpise 
z KN-LV 10001 pro obec Francova Lhota a katastrální území Pulčín. 
II. ZO schvaluje výkup spoluvlastnických podílů k p.č. 300, 301, 339/5 a p.č. 974 vše lesní 
pozemek vedené na výpise z KN-LV 156 a to 2/12 od xxxxxxx a 2/12 od xxxxxx, dále 
spoluvlastnický podíl k ½  k p.č. 339/4 lesní pozemek vedený na výpise z KN-LV 94 od 
xxxxxx, dále p.č. 331 lesní pozemek vedený na výpise z KN-LV 129 od xxxxxxxxxx, dále 
p.č.305 a p.č. 339/1 obě lesní pozemek vedený na výpise z KN-LV 136 od xxxxxxxx vše 
v k.ú. Pulčín za dohodnutou kupní cenu 9,-Kč/m2. Celková výměra vykupovaných 
pozemků činí 9.680m2. 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 27/390 
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na 4 kusy hasičských obleků z programu Nadační 
fond Agrofert 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 
 Usnesení č.27/391 
I. ZO ruší usnesení č. 21/305 ze schůze ZO dne 21. července 2017 ve věci prodeje 
stavebního místa na Piastkovém  
II. ZO schvaluje  záměr prodeje  p.č. 2582/9 o výměře 343m2 a p.č 2570/7 o výměře 
371m2 vedené na výpise z KN-LV 10001  
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.27/392 
ZO schvaluje prodej lesního kolového traktoru 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č.27/393 
ZO schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úřad o převedení části lesního pozemku 
p.č. 417/3 – podílu 36/144 v k.ú. Francova Lhota, vedeného na LV 1088 do majetku obce 
Pro: 13 
Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Karel Matůš, starosta obce                                                    Miroslav Brlica, místostarosta obce 


