
Usnesení z 5. schůze Zastupite|stva obce Francova Lhota
konané v pátek 2L. 6.2Ot9 v L7.3O hodin

Usnesení č. 5/87

ZO schva l uje j menová ní zapisovatel ky Michaely Lamačkové.

Pro: L4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/BB

ZO schvaluje jmenování ověřovateli zápisu Mojmíra Jaroše, Piastka Radka

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/B9

ZO schvaluje doplnění programu o bod projednání dokumentů SOMV

Pro: 14
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/90

ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající se Žádosti Farního úřadu Francova Lhota
o prodloužení termínu ukončení a vyúčtování investiční dotace z rozpočtu obce

Pro: 14
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/91

ZO schvaluje doplnění programu o bod týkající se zapojení naší obce do společného
financování ORP prostřednictvím SOH.



Pro:14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/92

Zo schvaluje následující program 5. zasedání Zastupitelstva obce Francova Lhota:

1. Zahájení - účast, zapisovatel, ověřovatelé
2. Program
3. Kontrola p!nění přijatých usnesení
4. Zpráva o činnosti starosty a místostarosty, seznámení s činností RO

5. Schválení hospodaření obce za L. - 5. 2019 a rozpočtové změny č.2l20t9
6. Žádost o koupi části pozemků p. č. 69Ll2 a 60617 o výměře cca 350 m2 a nabídka

prodeje pozemků p. č. 450 a p. č. 649, po kterých vede obecní komunikace v k. Ú.

Francova Lhota
7. Žádost o příspěvek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s..

8. lnformace starosty o projektu Rekonstrukce KD, moŽnosti financování
9. Žádost o prodej pozemku p.č.258211a p.č.258218
10. tnformace starosty o projektu na posílení vodních zdrojů -,,lntenzifikace veřejného

vodovodu"
11. prodej pozemků p. č.2573 o výměře cca 530 m2 a p. č. 257Ol2 o výměře cca 7L m2

v k. ú Francova Lhota
12. Projednání dokumentů SOMV
13. Žádost Farního úřadu Francova Lhota o prodloužení termínu ukončení a vyúčtování

investiční dotace z rozpočtu obce
L4. Zapojení naší obce do společného financování ORP prostřednictvím SOH.
15. Různé

Pro: t4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/93

l. ZO bere na vědomí hospodaření obce za L. - 5. měsíc 2019
tl. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0



Usnesení č. 5/94

ZO Francovy Lhoty schvaluje záměr prodeje části p. č.69Ll2 a 6O6/7 o v,ýměře cca 350 m2
v k. ú. Francova Lhota.

Pro: 13

Proti: 0
Zdržel se: ].

Usnesení č. 5/95

ZO neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s

Pro: ].4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č, 5/96

ZO schvaluje zahájení prací na rekonstrukci KD a ukládá starostovi připravit na příští schůzi
zo detailní financování této akce.

Pro: L4
Proti:0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/97

t. ZO schvaluje prodej p. č. 2582/1 o výměře 2L3m2 a p. č. 2582/8 o výměře 485m2 paní
: bytem č. p. a panu bytem

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 ko]audaČní 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 smtouvy kolaudován kupujícími
na Převáděném pozemku rodinný dům, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a
Obec Francova Lhota je oprávněna od této sm|ouvy odstoupit za stejných finančních
podmínek.

ll. Vklad do katastru hradí kupující

|ll.ZO ukládá starostovi vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad do katastru

Pro:'],4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/98

l.

ll.
lll.
lV.

zo schvaluje prodej pozemků p. č. 2573 o výměře cca 530 m2 a p. č. 2570/2
o výměře cca7L m2 v k. ú Francova Lhota.
Kupující zajistí znalecký posudek.
GP na oddělení pozemku a vklad do katastru hradí kupující
ZO Pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy a podáním návrhu na vklad do katastru

Pro:1,4
Proti: 0

Zdržel se: 0



Usnesení č. 5/99

zo bere na vědomí:
l. Závěrečný účet SoMV za rok 2018 včetně Zprávy č. 295|20t8lERO o výsledku

přezkoumání hospodaření SOMV,lČ:7O238880 za rok 2018
ll. Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV

a jeho finančními prostředky za rok 2OL8.

Pro: 14
Proti: 0

Zdržel se: O

Usnesení č. 5/100

ZO schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Francova Lhota o posunutí termínu
dokončení stavby a finančního vyúčtování do 31. 7.2OL9.

Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usneseníč. 5/].01

ZO neschvaluje zapojení naší obce do společného financování ORP prostřednictvím SOH.

Pro: L4
Proti: 0
Zdržel se: 0

lng. Jan Trochta, Ph.D.
místostarosta

Miroslav Brlica ,r'
starosta A ,/ r

lř*Cl-"


