
Usnesení 9. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota 

ze dne 11.12.2015 

 

Usnesení 9/113 

 

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

Pro:  12  Proti:    0 Zdržel se:  0 

 

 

Usnesení č. 9/114 

 

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých ZO. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 9/115 

 

ZO bere na vědomí  

-zprávu o činnosti starosty a místostarosty. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/116 

 

I. ZO schvaluje prodej pozemku  p.č. 2856/10 z majetku obce panu Ing. Janu Trochtovi  bytem Francova Lhota 

371 za cenu 30,-Kč za 1m2.  

I. Vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

II.ZO ukládá starostovi vypracovat smlouvu a návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/117   

 

I. ZO schvaluje výkup pozemků pro místní komunikaci dle GP č. 1033-890/2015 tj nově zaměřenou 

p.č. 2474/4 o výměře 111m2 a p.č. 2474/6 o výměře 93m2 za cenu 30,-Kč za m2 

II. ZO schvaluje záměr prodeje nově zaměřených pozemků z majetku obce p.č. 2488/22 a p.č. 

2496/3 dle GP 1033-890/2015 

Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

Usnesení 9/118 

 

ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o převodu práv a povinností vyplývajících za stavebního povolení 

(územního rozhodnutí) mezi obcí Francova Lhota a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko ve věci 

dodatečného stavebního povolení specifikovaného v příloze tohoto Dodatku č. 2. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 9/119 

 

ZO schvaluje: 

I. hospodaření obce za I.-XI. měsíc roku 2015 

II. rozpočtové změny dle přílohy č.7 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 



 

Usnesení 9/120 

ZO schvaluje rozpočtové provizórium do doby schválení rozpočtu pro rok 2016 s těmito pravidly: 

• Uvolňování výdajů do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky skutečných výdajů roku 2015 

v každém měsíci provizória. 

• Obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených a předjednaných smluv a objednávek. 

• V případě nepředvídatelných událostí (živelná katastrofa, havárie) rozhodne o uvolnění prostředků 

rada obce. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/121 

 

ZO neschvaluje záměr prodeje části p.č. 1117/2 v majetku obce 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 3 

 

 

Usnesení 9/122 

 

ZO schvaluje použití částky 59 000,- Kč  z fondu oprav vodovodů na jejich opravy provedené v roce 2015. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/123 

 

Zastupitelstvo Obce Francova Lhota 
 

a) bere na vědomí kalkulaci vodného pro rok 2016 dle tabulky č. 1, 
b) schvaluje výši vodného s účinností od 1. 1. 2016 ve výši  35,-Kč/1m

3
 s DPH, 

c) schvaluje výši stočného s účinností od 1. 1. 2016 ve výši 24,- Kč/1m
3
 s DPH, 

 

ZO stanovuje cenu stočného na 24,-Kč 

Pro: 9   Proti: 0  Zdržel se: 3 

 

ZO stanovuje cenu vodného 35,- Kč 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/124 

 

ZO   I. Zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12. 2013 

 

        II. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy. 

Pro: 12   Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/125 

 

ZO schvaluje podání žádostí o dotaci do těchto programů: 

 

I. POV Zlínského kraje-na akci „Stavební úpravy šatny TJ-zateplení č.p. 375“ 

II. POV MMR dotační titul č. 5 - Obnova MK dle přiloženého seznamu 

III. POV MMR dotační titul č. 4  -  Oprava pískovcového kříže v místní části Pulčín 



IV. Operační program životního prostředí MMR-Výměna otopných těles v základní škole 

V. Operační program životního prostředí MMR-Zateplení a rekonstrukce fasády Kulturního domu Francova 

Lhota 

a zároveň schvaluje u bodu I. POV Zlínského kraje-na akci „Stavební úpravy šatny TJ-zateplení č.p. 375“ 

vyčlenění vlastních finančních prostředků ve výši 1,2 mil. korun v rozpočtu pro rok 2016 na její 

spolufinancování. 

 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se:0 

 

 

Usnesení 9/126 

 

ZO schvaluje „Smlouvu o úhradě nákladů“ mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a obcí Francova 

Lhota, obcí Huslenky a obcí Valašská Senice. 
Pro: 11   Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

Usnesení 9/127 

 

ZO schvaluje pasport místních komunikací v obci Francova Lhota dle předloženého návrhu 

Pro:12   Proti:0  Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 9/128 

 

ZO schvaluje variantu a) na rekonstrukci kulturního domu, kdy u potoka bude střecha prodloužená a od 

silnice zalomená 

Pro:9   Proti:0  Zdržel se: 3 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Matůš,                                                                               Miroslav Brlica 

starosta obce              místostarosta obce  

 

 


