
   Z á p i s 

         z 20. jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                                      

                               konaného dne 27.8.2021 

1.    Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu                                                              

Jednání zahájil starosta obce, zapisovatelkou jmenoval pana Martima Růžičku, ověřovateli  zápisu 

jmenoval pana Jana Havla a pana Lukáše Horského. 

2.    Prezence                                                                                                                                                                    

Na jednání je přítomno 7 členů zastupitelstva. Prezenční listina je přílohou zápisu.  

3.   Program jednání                                                    

1. Pronájem obecního bytu                                                                                                                 

2. Smlouva o daru do rozpočtu obce (sociální služby)                         

3. Darovací smlouva (finanční dar do rozpočtu obce na vybavení jednotky SDH od Nadace Agrofert)  

4. Rozpočtové opatření č. 5                                                                 

5. Usnesení 

Starosta předložil návrh programu jednání.  Program  jednání byl schválen bez připomínek, 

jednohlasně, 7 hlasy.                                                                                                      

K bodu 1. Starosta předložil návrh na pronájem obecního bytu a příslušnou nájemní smlouvu 

uzavřenou s panem Luborem Divíškem, Janáčkova 131, Vamberk.     

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7 hlasy. 

K bodu 2. Starosta předložil návrh Smlouvy o daru, uzavřenou a panem ing. barvínkem Lhoty                      

u Potštejna 81, o finančním daru do rozpočtu obce, určeném na úhradu sociálních služeb 

poskytovaných městem Vamberk.                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně 7 hlasy. 

K bodu 3. Starosta předložil návrh Darovací smlouvy, uzavřenou s Nadací Agrofertu, Pyšelská 2327/2, 

Praha 4, o poskytnutí účelově vázané peněžní částky ve výši 60.000,-- Kč na pořízení dýchací techniky 

včetně příslušenství pro jednotku SDH obce.                                                   

Návrh byl schválen bez připomínek, jednohlasně, 7 hlasy.   

K bodu 4. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.5, vydaným starostou obce, kterým 

se mění rozpočet obce na straně příjmové, navýšením o částku 143.400,-- Kč  a na straně výdajové 

navýšením o částku 6.000,-- Kč                                                                                                                       

Rozpočtové opatření č. 5 vzalo zastupitelstvo na vědomí bez připomínek. 

                                     

Zapsala: Martin Růžička       ____________________________                               

Zápis ověřili: Jan Havel                                  ____________________________                      

  Lukáš Horský                          ____________________________ 

                   

        

 ___________________________   ____________________________                          

   Eva Myšáková, místostarostka                Jan Růžička, starosta 

 

 



U s n e s e n í 

č. 20 z jednání Obecního zastupitelstva ve Lhotách u Potštejna                                                                     

konaného dne 27.8.2021 

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

1. Pronájem obecního bytu a příslušnou Smlouvu o nájmiu bytu, uzavřenou s panem Luborem 

Divíškem, Janáčkova 131, Vamberk. 

2. Smlouvu o daru, uzavřenou s panem ing. Barvínkem, Lhoty u Potštejna 81, o finančním daru do 

rozpočtu obce na úhradu sociálních služeb.                                                                                                             

3. Darovací smlouvu, uzavřenou s Nadací Agrofert, Pyšelská 2327/2, Praha 4, o finančním daru do 

rozpočtu obce na vybavení jednotky SDH. 

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

1. Rozpočtové opatření č. 5  vydané starostou obce. 

 

 

 

       ___________________________   _________________________                    

          Eva Myšáková, místostarostka           Jan Růžička, starosta 

 

 

 


