ZÁPIS
5. - zasedání Zastupitelstva obce Lhota Rapotina konaného dne 20. května 2019
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Lhotě Rapotině
Jednání bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením § 4 Jednacího řádu.
Přítomno bylo 7 zastupitelů, tzn., že zasedání bylo usnášení schopné.
Přítomní zastupitelé:
Radek Dostál, Marie Janíková, Lucie Jordánková, Michal Sedlák, Jiří Stejskal, Radek Stejskal, Alena Vaňková.
Jednání byli přítomní 3 hosté.
Zahájení v 17:00 hod.
Jako ověřovatelé zápisu navrženi: Marie Janíková a Lucie Jordánková.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

Program:
1. Zahájení, procedurální záležitosti a došlá pošta.
2. Schválení rozpočtového opatření.
3. Schválení smlouvy o dotaci JmK pro JSDH.
4. Schválení smlouvy o dotaci JmK.
5. Schválení Smlouvy o převodu majetku do vlastnictví obce.
6. Schválení směny pozemků – cesta pro pěší ke Skalici nad. Svit.
7. Různé.
8. Diskuse.
9. Závěr.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0
K bodu č. 1.
Doručená pošta

a) MěÚ Boskovice OŽP (Lukeš) – Zrušení zákazu odběru povrchových vod.
b) FÚ JmK-odd. maj. daní (Kunc) – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu + veřejná vyhláška.
c) Exekutorský úřad Vyškov (Komínková) – usnesení o elektronické dražbě.
d) Ministerstvo vnitra – odb. všeob. správy (Malá) – Oznámení o vydání věstníku 4/2019.
e) JmK – odb. kanc. hejtm. (Čmiel) – Informace o elektronickém úložišti materiálů z porad.
K bodu č. 2.
Rozpočtové opatření.
Znění rozpočtového opatření č. 2 přednesla předsedkyně finančního výboru paní Lucie Jordánková. Rozpočtové opatření
je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 1-5/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje RO č. 2 v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 3.
Schválení smlouvy o dotaci JmK pro JSDH.
Starosta informoval o získání dotace 300.000,- Kč od JmK na financování nákupu nového DA pro JSDH. Ke stejnému účelu
se již podařilo získat i dotaci od GŘ HZS ve výši 450.000,- Kč. Starosta navrhl smlouvu schválit.
Usnesení č. 2-5/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč z programu „Dotace
pro jednotky SDH“, včetně smlouvy smlouvu JMK058074/19/OKH a pověřuje starostu uzavřením smluvní dokumentace.
Hlasování:

pro:7

zdržel: 0

proti: 0
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K bodu č. 4.
Schválení smlouvy o dotaci JmK.
Starosta informoval o získání dotace 25.000,- Kč od JmK na podporu provozu venkovských prodejen. Starosta navrhl přijetí
dotace a smlouvu schválit.
Usnesení č. 3-5/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje přijetí dotace ve výši 25.000,- Kč z programu „Podpora
provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019“, včetně smlouvy JMK058156/19/ORR a pověřuje starostu
uzavřením smluvní dokumentace.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 5.
Schválení smlouvy o převodu majetku do vlastnictví obce.
Starosta informoval o převodu majetku z vlastnictví MAS Partnerství venkova, z.s. na obec. Jedná se o dřevěnou tabuli s mapou
hřbitova. Starosta navrhl smlouvu schválit.
Usnesení č. 4-5/2019 – Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku od MAS
Partnerství venkova z.s. na obec a pověřuje starostu uzavřením smluvní dokumentace.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti: 0

K bodu č. 6.
Schválení směny pozemků – cesta pro pěší ke Skalici nad Svit.
Starosta informoval o další fázi dokončení projektu cesta pro pěší ke Skalici nad. Svit. Na předcházejícím zasedání zastupitelstva
byl schválen záměr směny obecních pozemků v dané lokalitě, za pozemky, na kterých byla část cesty vybudována. Převod byl
vlastníky předem odsouhlasen a je prováděn formou pozemek za pozemek (obdobné výměry) a bez doplatku. Starosta navrhl
směny schválit.
Usnesení č. 5-5/2019 - Zastupitelstvo obce Lhota Rapotina schvaluje směnu pozemku parc. č. 604/29 o výměře 81 m2
ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 603/7 o výměře 92 m2 ve vlastnictví p. Radka Stejskala bez doplatku; parc. č. 604/28
o výměře 145 m2 ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 603/6 o výměře 135 m2 ve vlastnictví p. Zdeňka Dvořáčka bez doplatku;
parc. č. 604/27 o výměře 92 m2 ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 603/5 o výměře 120 m2 ve vlastnictví pí. Idy Horňové
bez doplatku; parc. č. 604/26 o výměře 96 m2 ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 603/4 o výměře 87 m2 ve vlastnictví
p. Romana Uhra bez doplatku s tím, že obec ponese náklady na pořízení smluvní dokumentace, poplatek za návrh na vklad
do KN. Pověřuje starostu uzavřením odpovídající smluvní dokumentace.
Hlasování:

pro: 7

zdržel: 0

proti:0
K bodu č. 8.
Různé.

N/A
K bodu č. 9.
Diskuse.
N/A
Jednání bylo v souladu s posledním bodem programu ukončeno v 17:30 hod.
Zápis zpracoval:

Michal Sedlák, v.r. 20.05.2019

Za správnost ověřovatelé: Marie Janíková v.r

Lucie Jordánková v.r
Vyvěšeno: 20.05.2019

Sejmuto: 06.06.2019

Dokument byl souběžně vyvěšen na elektronické úřední desce, která umožňuje dálkový přístup.
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