
Usnesení z 3. schŮze Zastupitelstva obce Francova Lhota
konané v pátek 22. února 2ot9 v 17.00 hodin

Usnesení č. 3/41

ZO schvaluje jmenování zapisovatel ky Michaely Lamačkové.

Pro:14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/42

ZO schva|uje jmenování ověřovateli zápisu pány Petra Mikésku a Piastka Radka

Pro: t4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/43
ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající se výkupu lesních pozemků v k. ú. PulČÍn

Pro: 14
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/44
ZO schvatuje doplnění programu o bod týkající zpětného odkupu pozemku p. Č. 2582lL
a p. č. 258218- dle kupní smlouvy zLL.9.2OL7

Pro: t4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/45
ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající žádosti o prodej pozemku p. Č. 2582lL
a p.č. 258218- podané a

Pro: ]-4

Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 3/46
ZO schvaluje následující program 3. zasedání Zastupitelstva obce Francova Lhota:

1. Zahájení - účast, ověřovate!é, zapisovatel, program
2. Kontrola p!nění přijatých usnesení
3. Zpráva o činnostistarosty a místostarosty, seznámení s činností RO
4, Smlouva o bezúplatném převodu podílu lesních pozemku v k. ú. Pulčín
5. Projednání smlouvy o spolupráci při realizaci projektu ,,Otevřené brány"
6. lpráva Po!icie ČR Horní Lideč
7. Projednání žádosti o odprodej části p. č. tL92| 1, k. ú. Pulčín a nákup spoluvlastnického

podí!u.
8. Žádost o odkoupení části pozemků p. č. 69t 12 a p. č. 60617 o výměře cca 350 m2

a nabídka prodeje části pozemku p. č. 649 v části místní komunikaci
9. Výkup podílu lesního pozemku p, č. LL28 v k. ú. Pulčín
10. Žádost o směnu části pozemku p. č. 49O9lLza%podít na pozemku p.č. 3594lL
11. Schválení rozpočtu obce pro rok 2OL9 - projednání žádostí o poskytnutí dotací

a finančních příspěvků
12. lnformace starosty o výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby hřiště MŠ

,,Sluníčko zahradníkem"
13. Program rozvoje obce
14. Výkup lesních pozemků v k. ú. Pulčín
15. Žádost o zpětný odkup pozemku p. č.2582| 1 a p. č.258218 - dle kupní smlouvy z 11.

9.2OL7 (nedodržení podmínek smlouvy - předkupní právo)
16. Žádost o prodej pozemku p. č. 2582lL a p.č. 258218

15. Různé.

Pro: ]-4

Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/47
ZO Francovy Lhoty schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu podílů lesních pozemků:
- p. č. 930, výměra 6753 m2,3lL4 podíl, v k. ú. Pu!čín,
- p. č.934, výměra33O2mZ,3lL4 podíl, v k. ú. Pulčín,
- p. č. 58Ll2, výměra 49 559 m2,36/ L44podíl, v k. ú. Francova Lhota,
z vlastnictví České republiky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Pro: L4
Proti: 0
Zdržel se:0



Usnesení č, 3/48

ZO schvaluje podporu a finanční spoluúčast projektu ,,Otevřené brány" a pověřuie starostu
podpisem této smIouvy.

Pro: ].4

Proti: 0 ,\

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/49
Zo odktádá prodej části p. č. LL91|L, k. ú. pulčín, o výměře L7 m2, ostatní plocha v majetku
obce vedené na výpise z KN-LV 1OOO1, za cenu 30,-Kč/m2, panu
bytem , a to do doby vyřešení spoluvlastnických podílů.

Pro: t4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/50
ZO ne schvaluje záměr prodeje části p. č.69Ll2 a 6O617 v k. ú. Francova Lhota.

Pro: ].4

Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/ 5].

Zo schvaluje výkup podílu 8lL6 1l.o 637,5 m2) z lesního pozemku p. č. 1128 v k. ú. Pu!čín od
za cenu 5 Kč/m2. ZO pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy

a podáním návrhu na vklad do KN

Pro:1,4
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/52
ZO neschvaluje směnu p.č 49O9|Lza%podíl na pozemku p.č. 3594lL.

Pro: t4
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č, 3/53
Zo schvaluie v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. t28l2OO0 Sb., o obcích, navrŽený

rozpočet obce pro rok 2019 dle přílohy zápisu se stanovením těchto závazných ukazatelŮ:
o celková výše výdajů dle jednotlivých §
o výše jednotlivých příspěvků příspěvkovým organizacím d!e přílohy rozpočtu
o zo schvaluje poskytnutí finančních prostředků na činnosti neziskových

organizací dle přílohy zápisu a pověřuje starostu podpisem přísluŠných

smluv
o ZO schvaluje tvorbu a použití fondu oprav pro vodovody ve výŠi 150 000,-KČ

jako součást rozpočtu.

?ro:1-4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/54
Zastupitelstvo obce schva!uje, na základě výsledku výběrového řízení, dodavatelem
projektu přírodní zahrada UŠ - Sluníčko zahradníkem firmu Miriben, s. r. o. Dále pověřuje

starostu obce uzavřít se jmenovanou firmou Smlouvu o dí!o.

Pro: ]-4

Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 3/55
ZO schvaluje výkup lesního pozemku p. č. 896 o výměře 867 m2, p. č. 897 o výměře 356 m2

ostatní plocha a p. č. 959 lesní pozemek o výměře 357 m2, všechny výše uvedené pozemky
v k. ú. Pulčín. Prodávající a ' podíl Ll4,

podíl
/ podíl zla. Cena činí 5 Kčlmz. ZO

pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN

Pro: !4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č, 3/ 56
Zo schvaluje zpětný výkup pozemků p. č. 2582lt a p. č. 2582/8 od a

a to za cenu 209 400 Kč dle předkupního práva. ZO pověřuje starostu sepsáním
kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do KN

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ll4at
, prodávající )

l



Usnesení č, 3/ 57

Zo odkládá schválen í záméru prodeje pozemků p" č. 2582/t o výměře 2L3 m2 a P' Č'

258218 o výměře 485 m2,

Pro: ]-4

Proti: 0

Zdržel se:0 ,
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lng. Jan Trochta, Ph. D.

místostarosta
Miroslav Brlica

starosta A/ \-š/, \
?
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térmín pro sejmutí l 13. 3. 2aI9
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