Z á p i s č. 6/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Lštění
konaného dne 06. 06. 2019 od 16:30 hod.
Přítomni: JUDr. Jarmila Hanyková, CSc., Mgr. Miroslav Klenovec, Jaroslav Cigler, Ing. Lukáš Gruber,
Jaromír Stolař, Vladimír Kadlec, Miroslav Slanec
Omluveni : 0

Veřejnost: 0

1. Zahájení
Dnešní zasedání OZ Lštění zahájila starostka obce JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele a schválení programu:
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Jaromíra Stolaře a Jaroslava Ciglera, zapisovatele Ing. Lukáše
Grubera a seznámila s programem zasedání. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
U s n e s e n í č. 1:
Obecní zastupitelstvo obce Lštění určuje ověřovatele zápisu Jaromíra Stolaře a Jaroslava Ciglera a
zapisovatele Ing. Lukáše Grubera a souhlasí s programem jednání takto.
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele a schválení programu
3. Seznámení s návrhem závěrečného účtu obce
4. Projednání záměru nájmu obecních pozemků
5. Projednání uzavření dohody s M&M investiční s. r. o.
6. Zastupování starostky v době dovolené
7. Závěr
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3. Seznámení s návrhem závěrečného účtu obce
Dr. Hanyková seznámila zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce s tím, že tento bude vyvěšen na úřední
desce.
U s n e s e n í č. 2:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí návrh závěrečného účtu obce a ukládá starostce zajistit jeho
vyvěšení na úřední desce.

4. Projednání záměru nájmu obecních pozemků

Dr. Hanyková informovala o záměru nájmu obecních pozemků, když se jedná výhradně o pozemky, na
kterých jsou umístěny stavby jiných vlastníků nebo pozemky užívané za účelem odstavení techniky.
U s n e s e n í č. 4:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí záměr nájmu obecních pozemků a ukládá starostce zajistit jeho
vyvěšení na úřední desku.

5. Projednání uzavření dohody s M&M investiční s. r. o.
Dr. Hanyková informovala, že společnost M&M investiční s. r. o. užívala obecní pozemky st. 768 a č. parc.
731/5 v k. ú. Lštění od. 8. 6. 2017 do 29. 4. 2019, když o užívání nebyla uzavřena nájemní smlouva. Byla
dohodnuta dohoda, na jejímž základě uživatel uhradí částku odpovídající výši nájemného za užívané období,
která činí 8.059,- Kč.
U s n e s e n í č. 5:
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dohody a pověřuje starostku jejím podpisem.

6. Zastupování starostky v době dovolené
V době dovolené starostky od 8. 6. 2019 do 19. 6. 2019 zastupuje místostarosta, ve věcech investičních akcí
Ing. Lukáš Gruber.
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7. Závěr
Příští zasedání obecního zastupitelstva je 25. 6. 2019 v 18. 00 hod.
Poté bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.

Ověřovatelé zápisu:

Jaromír Stolař ___________________________________________
Jaroslav Cigler _________________________________________

Zapisovatel:

Ing. Lukáš Gruber _________________________________________

Starostka

JUDr. Jarmila Hanyková, CSc.
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______________________________

