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Obec Kostelní Lhota 

Zápis č. 5 
ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Lhoty 

konaného dne 14.5.2018 na Obecním úřadě obce Kostelní Lhota 
 
 

Účast dle prezenční listiny: počet zastupitelů 8, omluveni 1 
 
Program: 
 
 

1. Závěrečný účet za rok 2017 
2. Dohoda o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům 641/7 a 641/8 oddělených 

z pozemku 643/1 
3. Dohoda o narovnání vlastnických vztahů k pozemku 665/29 odděleného z pozemku 

655/11 a darovací smlouva na p.č. 665/28 
4. Darovací smlouva o převodu nemovitostí p.č. 87/4 
5. Účetní závěrka za rok 2017 
6. Příkazní smlouva o vykonávání dodávek a servisu výpočetní techniky 
7. Smlouva o zpracování osobních údajů s firmou Konzulta Brno 
8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období 
9. Konkurz na ředitele ZŠ – jmenování předsedy komise 
 
 

 
Starosta přivítal členy zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je 
usnášeníschopné a určil zapisovatelem zápisu paní Macháčkovou. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Kurka, Plaček. 
 
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. 
 
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelů obce: 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a námitky proti němu vzneseny 
nebyly. 
 
 
 
Program  a usnesení: 
 
1) Starosta předložil Závěrečný účet obce za rok 2017. 
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Usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a závěrečným účtem 
obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez 
výhrad. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

2) Starosta předložil zastupitelstvu Dohodu o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům 641/7 
a 641/8 oddělených z pozemku 643/1. 

  
Usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům 641/7 a 
641/8 oddělených z pozemku 643/1. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

3) Starosta předložil dohodu o narovnání vlastnických vztahů k pozemku 665/29 o výměře 129 
m2 – ostatní plocha, ost. komunikace a darovací smlouva na p.č. 665/28 o výměře 120 m2. 
 
Usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o narovnání vlastnických vztahů k pozemku 665/29 o 
výměře 129 m2 – ostatní plocha, ost. komunikace a darovací smlouvu na p.č. 665/28 o výměře 
120 m2. 

 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

4) Starosta předložil Darovací smlouvu o převodu nemovitostí p.č. 87/4. 
 
Usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu o převodu nemovitostí p.č. 87/4. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 

5) Starosta předložil zastupitelstvu účetní závěrku obce za r. 2017. 
  

Usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 

Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

6) Starosta předložil Příkazní smlouvu o vykonávání dodávek a servisu výpočetní techniky. 
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Usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu o vykonávání dodávek a servisu výpočetní 
techniky s firmou KKcomp, Chvalovická 1076, Pečky. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 
 
 

7) Starosta předložil Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Konzulta Brno. 
 
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů se společností 
KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9, 602 00 Brno, ve věci rozesílání zpráv prostřednictvím SMS. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
 

8) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období. 
 
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období v počtu 
9. 
 
Pro:  8  proti:  0 zdrželi se:  0 

 
9) Konkurz na ředitele ZŠ. 

 
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konkurzu na ředitele ZŠ s termíny jednání 
konkurzní komise 11.6.2018 a 27.6.2018 a dále jmenuje starostu obce předsedou konkurzní 
komise. 
 
 

10) Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti na grant z MV na zbudování nové hasičárny, 
o záměru předložit plánovací smlouvu s p. J.S. na pokračování komunikace v lokalitě Na 
Zvěřínek, o vyhlášení konkurzu na pozici ředitele ZŠ.  
 

 
 
Zapsala:         Macháčková J.    Ověřili:             A. Kurka 
 
 
 
Starosta :        Drobný  T.                    V. Plaček 


