
             OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA 

                  687 23 Ostrožská Lhota 148 

                      

    

   
V Ý P I S  U S N E S E N Í 

 

ze zápisu č. 5/2019 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrožská Lhota 

dne 15. 11. 2019 

 
Usnesení 5/ 19/ 01:  

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 15. 11. 2019.  

Pro: 14  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

  

Usnesení 5/19/02:  

Zastupitelstvo obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozemku nově 
označeného parc. č. 6900/3 o výměře 607 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením částí z 
pozemku parc. č. 6900 a parc. č. 6876/1 dle GP č. 1002-53/2019). Kupní cena pozemku činí 726,- Kč/m2 vč. 
DPH. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 03:  

Zastupitelstvo obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozemku nově 
označeného parc. č. 6900/4 o výměře 490 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením částí z 
pozemku parc. č. 6900 a parc. č. 6876/1 dle GP č. 1002-53/2019). Kupní cena pozemku činí 726,- Kč/m2 vč. 
DPH. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující.  
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 04:  

Zastupitelstvo obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozemku nově 
označeného parc. č. 6900/5 o výměře 424 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením částí z 
pozemku parc. č. 6900 a parc. č. 6876/1 dle GP č. 1002-53/2019). Kupní cena pozemku činí 726,- Kč/m2 vč. 
DPH. Náklady spojené s převodem nemovité věci hradí kupující. 
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 05:  

Zastupitelstvo obce dle § 39 zákona o obcích potvrzuje zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 6900 a parc. č. 6876/1, nově označeny jako parc. č. 6900/3, 6900/4, 6900/5, vše v obci a k. ú. 
Ostrožská Lhota v době od 24.9.2019 do 29.10.2019.  
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 06:  

Zastupitelstvo obce dle § 85 písm. a) zákona o obcích schvaluje prodej nemovité věci, a to pozemku nově 
označeného jako st. parc. č. 936 o výměře 7 m2 v obci a k.ú. Ostrožská Lhota (vzniklého oddělením části z 



pozemku parc. č. 3979/24 dle GP č. 991-19/2019). Kupní cena pozemku činí 400,- Kč/m2. Náklady spojené s 
převodem nemovité věci hradí kupující.  
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 07:  

Zastupitelstvo obce dle § 39 zákona o obcích potvrzuje zákonné zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
parc. č. 3979/24, nově označeny jako st. parc. č. 936 (dle GP č. 991-19/2019) vše v obci a k.ú. Ostrožská Lhota 
v době od 30.10.2019 do 15.11.2019.  
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 08:  

Zastupitelstvo obce Ostrožská Lhota znovu obnovuje proces pořízení územního plánu obce Ostrožská Lhota 
dle usnesení č.1/14/09 ze dne 21.3.2014 a usnesení č. 3/17/05 ze dne 18.8.2017. Zastupitelstvo obce 
rozhodlo o vypracování nového územního plánu. 
Pro: 9   Proti: 5  Zdrželo se: 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení 5/ 19/ 09:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu čl. IV. Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na 
kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou 
výstavbu nových rodinných domů v již zasíťovaném území obce Ostrožská Lhota následovně:  
IV. Peněžitý dar  
Výše peněžitého daru je stanovena takto:  
1. kategorie (rekonstrukce) …………..…….120.000 Kč  
2. kategorie (demolice + výstavba) ………200.000 Kč  
- a to s účinností ode dne 1.1.2020.  
Pro: 6   Proti: 8  Zdrželo se: 1 

Usnesení nebylo přijato. 
 
Usnesení 5/ 19/ 10:  

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu čl. IV. Pravidel pro poskytování peněžitých darů určených na 
kompenzaci nákladů spojených s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí starých a následnou 
výstavbu nových rodinných domů v již zasíťovaném území obce Ostrožská Lhota následovně:  
IV. Peněžitý dar  
Výše peněžitého daru je stanovena takto:  
1. kategorie (rekonstrukce) …………..…….80.000 Kč  
2. kategorie (demolice + výstavba) ……..160.000 Kč  
- a to s účinností ode dne 1.1.2020.  
Pro: 11  Proti: 0  Zdrželo se: 4 

Usnesení bylo přijato.  

 

Usnesení 5/ 19/ 11:  
Zastupitelstvo obce schvaluje podle „Pravidel pro poskytování peněžitých darů na kompenzaci nákladů spojených 
s rekonstrukcí starých rodinných domů a s demolicí sterých a následnou výstavbou nových rodinných domů v již 
zasíťovaném území obce Ostrožská Lhota“ posunutí termínu dokončení RD a poskytnutí finanční dotace 100 000,- 
Kč žadatelům na demolici a následnou výstavbu RD na par. č. st. 270/2 v k. ú. Ostrožská Lhota až v r. 2020. Splní-li 
žadatel podmínky podle stanovených pravidel.  
Pro: 15  Proti: 0  Zdrželo se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 



 

…………………………….       ……………………………  

Ing. Roman Tuháček       Ing. Miroslav Pavelka  

starosta obce         místostarosta obce 


