
   Z á p i s 

         z 19. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 4.6.2021 

 

1.    Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

Jednání zahájil starosta obce, ověřovateli  zápisu jmenoval pana Václava Morávka a pana Martina 

Růžičku. 

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 5 členů zastupitelstva. Z jednání se omluvili paní Eva Myšáková a pan Jan 

Havel. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1. Schválení dodavatele na akci „Venkovní učebna ZŠ Lhoty u Potštejna“                                                               

2. Smlouva o předání a převzetí nebezpečných odpadů ……..                                                          

3. Rozpočtové opatření č.3 a č.4                                       

4. Smlouva o dílo  -  Změna č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna                                                           

5. Usnesení 

 

Starosta předložil návrh programu jednání.  Nad rámec zveřejněného programu navrhl rozšíření 

programu o bod 4. Smlouva o dílo - Změna č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna. Rozšíření 

programu  jednání bylo schváleno bez připomínek, jednohlasně 5. hlasy. Celý program  jednání byl 

schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Venkovní 

učebna ZŠ Lhoty u Potštejna, zpracovanou komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, předložil 

starosta návrh na dodavatele části 1) - stavební, firmu FourProjects s.r.o., IČ 05527961, Trnkova 

3070/150a, 628 00 Brno - Líšeň a části 2) - učebna (dřevostavba) vč. nábytku, firmu Roman Čermák, 

IČ 75444101, 517 41 Lhoty u Potštejna 118.                                 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy.  

K bodu 2. Starosta předložil návrh Smlouvy o předání a převzetí nebezpečných odpadů za účelem 

jeho využití či odstranění č. 234/2021, uzavřenou s firmou  Ekopart s.r.o., Vamberk, IČ. 64788687. 

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 5. hlasy.    

K bodu 3. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.3, vydaným starostou obce, kterým 

se mění rozpočet obce na straně příjmové, navýšením o částku 51.340,-- Kč  a s rozpočtovým 

opatřením č.4, vydaným starostou obce, kterým se mění rozpočet obce na straně příjmové, 

navýšením o částku 25.320,-- Kč a straně výdajové navýšením o částku 204.320,-- Kč                      

Rozpočtová opatření č.3 a č.4 vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek. 

K bodu 4. Starosta předložil návrh Smlouvy o dílo, uzavřenou s projektovou  kanceláří ing. Eduarda 

Žaludy, Železná 493/20, Praha, o zpracování Změny č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna.   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 

K bodu 5. Starosta předložil návrh usnesení z dnešního jednání.                                                    

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 5. hlasy. 



                                      

Zapsal:   Jan Růžička             ____________________________                                           

Zápis ověřili: Václav Morávek              ____________________________                      

  Martin Růžička                          ____________________________ 

                      

 

 

 

                ___________________________    ___________________________                          

      Eva Myšáková, místostarostka     Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U s n e s e n í 

č. 19 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 4.6.2021 

A/ Obecní zastupitelstvo    s c h v a l u j e  : 

1. Dodavatele na akci „Venkovní učebna ZŠ Lhoty u Potštejna“, část 1) - stavební, firmu FourProjects 

s.r.o., IČ 05527961, Trnkova 3070/150a, Brno - Líšeň a část 2) - učebna (dřevostavba) vč. nábytku, 

firmu Roman Čermák, IČ 75444101, Lhoty u Potštejna 118. 

2. Smlouvu o předání a převzetí nebezpečných odpadů za účelem jeho využití či odstranění                         

č. 234/2021, uzavřenou s firmou Ekopart s.r.o., IČ 64788687, Tyršova 305, Vamberk.                                                                               

                                                                                                             

3. Smlouvu o dílo, uzavřenou s firmou Ing. Eduard Žaluda, IČ: 73580872, Železná 493/20, Praha 1,                 

o zpracování Změny č. 2 Územního plánu Lhoty u Potštejna. 

 

B/ obecní zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

1. Rozpočtová opatření č.3 a č.4 vydaná starostou obce. 

 

 

 

       ___________________________   _________________________                    

          Eva Myšáková, místostarostka           Jan Růžička, starosta 

 

 

 

 


