Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec - Lhotka, konaného dne 10.6. 2022
od 17:30 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Ostrovec - Lhotka bylo zahájeno v 17,30 hodin dosavadním starostou
obce Ostrovec – Lhotka panem Milanem Inemanem („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Ostrovec - Lhotka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 01.06.2022 do 10.6.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2)
konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven MVDr. Václa
Vozák a Ing. Jaroslav Rédl.

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Čiháka a Jaromíra Buštu a zapisovatelem P. Ivetu
Rousovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka určuje ověřovatele zápisu Josefa Čiháka a
Jaromíra Buštu a zapisovatelkou Ivetu Rousovou.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou. K návrhu programu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2/ Schválení programu
3/ Účetní uzávěrka 2021
4/ Závěrečný účet 2021
5/ Připojení ČOV p. Holub k odpadní kanalizaci
6/ Žádost o vymezení zastavěného území
7/ Diskuze
8/ Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3/ Účetní uzávěrka 2021
Předsedající navrhl ke schválení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku za rok 2021 HúK,
rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát. Schválením účetní uzávěrky se podle § 29 ods.1 vyhlášky
č.220/ 2013Sb., rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky ve výši 621 124 ,20 Kč
včetně jeho rozdělení – převod 431/432.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ostrovec – Lhotka schvaluje účetní závěrku za rok 2021
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4/ Závěrečný účet obce 2021
Předsedající informuje ZO, že dne 25.5.2022 byl zveřejněn na úřední desce obce Závěrečný účet
za rok 2021 včetně jeho příloh tj. zápis z přezkoumání hospodaření ze dne 17.3.2022 a výkaz FIN 212 M. Dne 10.6.2022 byl Závěrečný účet včetně jeho příloh projednán zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo obce schválilo jednomyslně závěrečný účet a bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ostrovec - Lhotka schvaluje Závěrečný účet 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5/Připojení ČOV - p. Holub k odpadní kanalizaci
Předsedající informuje ZO žádost pana Inemana na připojení ČOV a kanalizační přípojku pro
novostavbu ve Lhotce p.c. 7/6.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Ostrovec – Lhotka schvaluje připojení ČOV a o kanalizační
přípojku pro novostavbu p.č. 7/6
Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno
6/ Žádost o vymezení zastavěného území
Předsedající informuje ZO pan Vraný, který zakoupil bývalý tabor a chce zde stavět rodinný dům a
dle informací stavebního úřadu Rokycany, je pro potřeby stavby zažádat stavební úřad - Žádost o
pořízení vymezení zastavěného území.
ZO se rozhodlo přesunout toto rozhodnutí o tomto bodu na další zastupitelstvo, je třeba zjistit
skutečnosti spojené s toutou žádostí, dále finanční náročností této věci.

Návrh usnesení: Nehlasuje se
7/ Diskuse
Příští zastupitelstvo 2.9.2022 od 17.00 hod.
Předsedající informuje o - dnes proběhl kontrolní den na Kapli Svatého Vojtěcha, práce pokračují
dle plánu a dle termínů. práce by měly být ukončeny do konce června 2022.
Začaly práce na fasádě č.p. 25 Ostovec.
Pomník - pan Kozler do června zhotoví pomník.
Dokončeno oplocení vrtů a vodárny, chybí již jen vrátka. Dokončena cesta Ostrovec u Kříže a
chaty.
8/ Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hodin

Přílohy zápisu:
1)Pozvánka
2) Prezenční listina
3) Účetní uzávěrka
4) Návrh závěrečného účtu 2021
5) Závěrečný účet 2021 schválený

Zápis byl vyhotoven dne : 10.6.2022
Zapisovatel: Iveta Rousová ………………………………………
Ověřovatelé:

Josef Čihák …………………………….. dne:………………………………….
Jaromír Bušta ……..…………………………… dne:…………………….

Starosta: .............................................. dne ..........................................

