
Usnesení z 2. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota  

konané v pátek 14. 12. 2018 v 17.00 hodin 

 

 

Usnesení č. 2/19 

ZO schvaluje jmenování zapisovatelky Michaely Lamačkové. 

 

Pro: 14 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/20 

ZO schvaluje jmenování ověřovateli zápisu Jana Brlicu a Petra Mikésku. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/21 

ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající se Žádosti o prodej (výměnu) části pozemku 

p. č. 691/2 a 606/7 v k. ú. Francova Lhota. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/22 

ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající se Směrnice pro přidělování obecních bytů. 

 

Pro: 14 

Proti: 0  

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/23 

ZO schvaluje následující program 2. zasedání Zastupitelstva obce Francova Lhota: 

 

1.  Zahájení – účast, zapisovatel, ověřovatelé,  program 

2. Kontrola plnění přijatých usnesení 

3. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty, seznámení s činností RO 

4. Pověření zastupitele pro spolupráci s MÚV, odborem územního plánování pro pořizování 

a projednávání územně plánovací dokumentace 

5. Prodloužení vodovodu U HŘIŠTĚ V1 a V2 – odsouhlasení zadání PD 
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6. Žádost vedení školy o schválení změny v rejstříku škol a školských zařízení – vznik Školního 

klubu 

7. Žádost VS SOH o znovuprojednání zapojení obce do projektu výstavby „Domu sociálních 

služeb Hornolidečska“, který má být vybudován ve Valašské Polance. 

8. Seznámení ZO se stavem obecního vodovodu, možnosti řešení, stanovení ceny vodného 

pro rok 2019 

9. Projednání žádosti o odprodej části p. č. 1192/1, k. ú. Pulčín a nákup spoluvlastnického 

podílu. 

10. Projednání žádostí o poskytnutí dotací a finančních příspěvků: 

 - ZUŠ Valašské Klobouky 

 - BabyBox pro odložené děti – STATIM, z. s. 

11. Hospodaření obce za I. – XI. měsíc a rozpočtové změny č. 4 

12. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019 

13. Schválení projektů a podání žádostí na získání finanční dotace 

14. Žádost o prodej (výměnu) části pozemku p. č. 691/2 a 606/7 v k. ú. Francova Lhota 

15.   Směrnice pro přidělování obecních bytů 

16.   Různé. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/24 

ZO Francovy Lhoty určuje starostu Miroslava Brlicu, aby spolupracoval s pořizovatelem - 

odborem územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín, dle 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 

 

1) při zpracování a úpravě návrhu zadání (změny) územního plánu obce Francova Lhota (§ 47 

odst. 1 a 4 stavebního zákona) 

 

2) při vyhodnocení výsledků projednání návrhu (změny) územního plánu obce Francovy 

Lhoty, zajištění řešení případných rozporů a v případě, že je potřebné pořídit na základě 

výsledků projednání nový návrh (změny) územního plánu obce Francova Lhota, zpracování 

návrhu pokynů pro jeho zpracování (§51 odst. 1 a 3 stavební zákon) 

 

3) při vyhodnocení výsledků projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách 

a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu (změny) územního plánu obce Francovy 

Lhoty (§ 53 odst. 1 stavebního zákona) 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/25 

ZO souhlasí s pořízením projektové dokumentace a vyřízením stavebního povolení na 

prodloužení vodovodu „Stanovnica“ u RD č. p. 39, 191, 395, 315, 237, 105, 204 a 328 na 

náklady obce s tím, že realizaci stavby provede VaK Vsetín, a. s., zároveň ZO pověřuje 

starostu zajištěním projektové dokumentace a stavebního povolení na tuto akci. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/26 

ZO schvaluje  žádost vedení ZŠ o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení – vznik 

Školního klubu v mimořádném termínu tj. s účinností od 1. 9. 2019. Zároveň ZO souhlasí se 

změnou části dotace ve výši 51.635,59 Kč z dotace provozní na dotaci investiční.   

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0   

 

Usnesení č. 2/27 

ZO neschvaluje zapojení se obce Francova Lhota do projektu Domu sociálních služeb 

Hornolidečska, obec Francova Lhota se nebude podílet na jeho provozu.         

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/28 

ZO pověřuje starostu a místostarostu zajištěním vypracování projektu na modernizaci 

a posílení zdrojů obecního vodovodu a prověřením možností dotační podpory v některém 

podpůrném programu. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/29 

ZO schvaluje výši vodného u obecních vodovodů od 1. 1. 2019 ve výši 45Kč/m3 včetně DPH.  

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 2/30 

ZO schvaluje statut fondu oprav obecních vodovodů ve výši 150.000 Kč na rok. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/31 

ZO schvaluje záměr prodeje části p. č. 1192/1, k. ú. Pulčín, o výměře 17 m2.  

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 2/ 32 

ZO schvaluje příspěvek pro ZUŠ Valašské Klobouky na pořízení koncertního křídla ve výši 

5.000 Kč. Zároveň ZO pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy pro ZUŠ Valašské 

Klobouky.   

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/33 

ZO schvaluje příspěvek pro Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s., na zřízení BabyBoxu 

ve Vsetíně ve výši 2.000 Kč. Zároveň ZO pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy pro 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/34 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4. dle přílohy. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 



- 5 - 
 

- 5 - 
 

 

Usnesení č. 2/35 

ZO pověřuje Radu obce provádět rozpočtové opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu 

a)  o finanční prostředky přidělené z jiných rozpočtů 

b)  změny v jednotlivých paragrafech maximálně do výše 100 000Kč (jiné než uvedené 

v bodě a) 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/36 

ZO schvaluje rozpočtové provizórium do doby schválení rozpočtu pro rok 2019 s těmito 

pravidly: 

I.  Uvolňování výdajů do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky skutečných výdajů roku 

2018 v každém měsíci provizória. 

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

III.  V případě nepředvídatelných událostí (živelná katastrofa, havárie) rozhodne o uvolnění 

prostředků Rada obce. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 2/37 

ZO pověřuje starostu a místostarostu k zajištění vypracování projektů a k podání žádostí na 

podporu: 

 

I.  Rekonstrukce kulturního domu Francova Lhota – Ministerstvo pro místní rozvoj 

II.  Dětské hřiště a WORKOUT 

III.  Oprava komunikace „ Jama“ 

IV.  Zkvalitnění zázemí pro výuku odborných a praktických předmětů v ZŠ Francova Lhota 

V.  Oprava lesních komunikací 

VI.  Oprava Myslivecké klubovny 

VII.  Program rozvoje obce Francova Lhota 

 

Pro:  14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/38 

ZO neschvaluje záměr prodeje části p. č.691/2 a 606/7 v k. ú. Francova Lhota. 
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Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/39 

ZO schvaluje Směrnici Pravidla pro přidělování obecních bytů fyzickým osobám. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 2/40 

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., číslo 

2017/19378, a zároveň pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

 

Miroslav Brlica Ing. Jan Trochta, Ph. D. 

 starosta místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno: 19. 12. 2018 

Termín pro sejmutí: 4. 1. 2019 

Sejmuto: 

 

 

 

 


