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Ministerstvo ťrnancí ČR Fín2 _ 12}y'r
Schváleno čj. 11lil38 22412002

vÝl<lz PRo vYHoDNoCENÍ pI'NĚNÍ nozpočru
ÚznvrNÍcH sAMosPRÁvNÝcH cELKŮ A DoBRoVoLNÝcH sVAZKŮ oBcÍ

sestavený ke dni 31.12.2008
v Kč na dvě desetinná místa

Rok 2008
Měsíc 12
rČo: 00584088

Ntízev nadřízeného orgánu

Název a sídlo lykazující jednotky: Obec Lhota - Vlásenice

[. Rozpočtové příjmy

Paragraf Položka Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku

roku
a b 1 ) 3

0000

0000 1111 Daň z příjmů ýz. osob ze záv. ěinrt. 200 000,00 193 700,00 r93 729,71

0000 II12 Daň z příjmu $rz. osob Ze Sam. \.ýd. čin. 45 000,00 16 700,00 16 964,43

0000 1r21 Daň z příjmu práv. osob 297 800,00 282 900,00 282 914,18.

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 175 000,00 187 500,00 187 489,00

0000 1r22 Daň z příjmu prá.osob za obce 0,00 1 100,00 1 139,30

0000 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 900,00 3 900,00

0000 151 1 Daň z nemovitostí 94 000,00 106 900,00 106 909,94

0000 4rt1 Nl. př.dot.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 16200,00 16144,00

0000 4112 Nl.př.dot.ze st.r.v riím. souh. dot.v 7 200,00 7 200,00 7 200,00

0000 4116 ost.Nl.př.dot.ze stát.rozpočfu
Dotace na prucovníky nc veřejně prospěšlté
nró.cc

0,00 105 400,00 105 428,00

0000 4r22 Nl.př.dotace od krajů
Doíace na oprovu komunikace ve Vlasnici

0,00 116 000,00 116 000,00
I t 6.000,00

0000 42r6 ost.př.dot.ze státního rozpočtu
Dotace nu wbudovtÍní hřišlě ve Lholě

0,00 300 000,00 300 000,00

0000 4222 Inv'př'dotace od krajů
Dotace na oDravu nú na Kuž.elně ve LhoÍě

0,00 30 000,00 30 000,00

0000 *'tlÉ 997 000,00 1 586 000,00 1 586 298,48

1032 Podpora ostatních produkčních činností
1032 2I11 Příjmy z poskyt.služeb a rn-ýrobku 597 000,00 I 931 700,00 1 93r 723,00

r032 2r33 Příjmy z pronájmu movidch věcí 3 000,00 1 200,00 1 194,00

1032 JJ& 600 000,00 t 932 900,00 1932 917,00



Paragraf Položka Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku

roku
1037 Podpora ostatních produkč. činností
1037 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 0,00 13 300,00 13 340,00

1037 0,00 13 300,00 13 340,00

Paragraf Pitná voda
2310 *** 30 000,00 70 300,00 70 350,00

2321 odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly
2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetek 80 000,0-0 0,00 0,00

2321 žt 
'í 'Í 80 000,00 0,00 0,00

2341 Vodní dÍIa v zemědělské krajině
2341 2III Příjmy z poslcyt.služeb a rn-Írobku 20 000,00 0,00 0,00

2341 *** 20 000,00 0,00 0,00

3612 Bytové hospodářství
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. a jejich částí 55 000,00 62 600,00 62 589,00

3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků 80 000,00 28 600,00 28 606,00

3612 úú& 135 000,00 91 200,00 91205,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 2II1 Příjmy z poskytoviání sluŽeb a v'_foobků 48 000,00 47 700,00 47 650,00

3722 *ý<'í 48 000,00 47 700,00 47 ó50'00
6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
63 10 2141 Příjmy z uroku 2000,00 5 600,00 5 614,46

6310 t< t< t< 2000,00 5 600,00 5 614,14

Celkem 1912 000,00 3 747 000,00 3 747 374,94



II. ove daie rok 2008
Paragraf Položka Text Schválený

roznočet
Rozpočet po

změnách
Výsledek od
počátku roku

a b I 2 3

1032
1032
r032

r032
r032
r032
r032
r032

r032
r032
r032

r032

r032
1032

2212
2212

22r2

2212

2310
23r0
2310

2310
3111

3111

3111

3113
31 13

3111

501 I

5021

s03 1

5032

5038

st34
5139

5156

5163

5169

5I7I

s499

'šŽt*

Podpora ostatních produkčních činností
Platy zaměstranců v prac.poměru

ostatní osobní ýdaje

oplocenek: KosovtÍ, Houška, Kubti,
Pechek Pan Vdvrovskj; _ drobné
oprauJ)
Pov.poj. na soc.zab. a př.na st.p.z.

Pov.poj. na veřejné zdrav otni poj ištění

ostatní pov.poj.hrazené zaměstnavat.

Prádlo' oděv a obuv

Nríkup materiálu j.n
Ndkup drobttéIto materiúlu do lesa:
Chemie na ošetření sÍromků.
Pneumatiky lraklor
Pohonné hmow amaziva

Služby peněŽrích ústavů

Nrákup ostatních služeb

Kubů
dI

opravy a udržování
oprava křovinořezu
ostatní neinv'transfery obyvatelstvu

Silnice
5169 Nríkup ostatních služeb - zimní

úďržba komunikace
5r71 Výdaj e na dodavatel.zaj išť.oprav a

ndržby
Oprava komunikace ve senici

*'s'ť

Pitná voda
5139 Nríkup materiáluj.n.

5169 Nríkup ostatních sluŽeb
oplocení vo emů
Rozbory pitné vody
Kubíček _ montúž vodoměrů

JJJ

Předškolní zaÍízení
5321

's 'í 'í

Neinvestiční dotace obcím

Zátk|adní školy
532l Neinvestiční dotace obcím

54 400,00

21 600,00

2 000,00

4 000,00

10 000,00

24 000,00

0,00

200 000,00

160 000,00

10 000,00

158 500,00

57 700,00

158 450,00

57 769,00

43 522,00

14 980,00

1494,00
0,00

30 046,00
9. -598.00
9 500,00
I0 000,00

t4 63r,50
6690

524 491,00
I r r.8-19,00
2 r 9.705,00
l92 ó74,00

1 984,00

55,00

848 091,50

3 095,00

623 873,00

626 968,00

r 312,00

88 610,20
53 22 t,00
I5 034,00
20 000,00

89 922,20

12 168,00

12 168,00

11 010,00

11 010,00

43 500,00

15 000,00

1 500,00

0,00

30 000,00

14 600,00

700,00

524 000,00

25 000,00

14 000,00

525 000,00

9 000,00

518 000,00

527 000,00

0,00

60 000,00

2 000,00

100,00

848 100,00

3 100,00

623 900,00

627 000,00

I 300,00

88 600,00

60 000,00

14 000,00

14 000,00

16 000,00

16 000,00

89 900,00

12200,00
12200,00

11 000,00

11 000,00



il. tové výda
Paragraf Položka Text Schválený

roznočet
Rozpočet po

změnách
Výsledek od
nočátku roku

a b I 2 3

3399

3399

3399

3399

3399

3412
3412

3412
3419
34r9

34r9
3419

3419

3612
3612
3612
3612
3612

3612
3631

363r
363r

363r
3631

3722

3722

3722

3745
3745

3745

3745

3745

ZáIež.kultury, církví a s děl. pro středků
sr69 Nákup ostamích služeb

lky před kuželnou _ pokltÍdktt
Zemní prúce před kuželnou
Přípojka vody do kulluruího domu

Věcné dary
Dárkové balÍčky
ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
Příspěvek seniorům před vánoci
(1.000 Kč)

'í 'í 'í
Sportovní zaÍuenív majetku obce
6121 Budovy, haly a stavby

Hřiště Lhola

oST. Tělovýchovná činnost

Nríkup materiálu j.h.
Barvu na plot ke kuželně
Nájemné

Nakup ostatních služeb
Zemní prdce hřišÍě ve Lhotě
op rava flstÍdy na kuželně, vč. okapů

JJJ

Bytové hospodářství

5r94

5499

5r39

sr64
5169

5r39
5154

5I7I
6130

JJJ

Veřejné osvětlení
5r54
5169

5r7t

'í 'í 'í

5021

5139

5169

Žl 
's 'í

Nríkup materiálu j.n'

Elektrická energie

opravy a udržování - byÍy škola

Pozemky
NtÍkup pozentků od muželťl
Dejmkových

0,00

5 000,00

25 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

155 600,00

160 000,00

2 000,00

2 000,00

6 000,00

0,00

10 000,00

54 000,00

3 000,00

2 000,00

58 000,00

65 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 800,00

2 800,00

24 000,00

112 600,00

475 000,00

475 000,00

9 100,00

4 400,00

87 800,00

101300,00

1 000,00

0,00

6 500,00

25 600,00

33 100,00

69 400,00

3 900,00

0,00

73 300,00

64 800,00

64 800,00

3 800,00

3 100,00

18 100,00

25 000,00

85 797,02
57 860,00
6.000,00

I I 500,00

2 839,50

24 000,00

112 636,52

474 965,00

474 965,00

9 105,00

4 350,00

87 785,00
9 520,00
77 890,00

101240,00

1 046,50

0,00

6 545,00

25 635,00

33 226,,50

69 439,00

3 875,00

0,00

73 314,00

64 757,50

64 757,50

3 790,00

3 141,00

18 109,00

25 040,00

Sběr a odvoz komunálních odpadů
5169
JJJ

Nakup ostafuích služeb

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Elektrická energie

Nrákup ostatrrích služeb
opravave ého osvětlení
opravy a udržovrítrí

ostatní osobní vydaje
Brigúdníci _ sečení Írúvy na obcíclt
Nakup materiálu j'n.
Ntikup lravníIto semene, postřik na
hřiště
Nríkup ostatrrích služeb

ojní sečení příkopů,juro, podzim



II. tové vÝdaie
Paragraf Položka Text Schválený

rozoočet
Rozpočet po

změnách
Výsledek od
počátku roku

a b I 2 3

s512
5512

5512

6112
6I12

6t12

6112

6115

6115

61 15

61 15

6115

6115

6171

617I

617t
617I

617I

6t7r

617I

617I
617T

6171

6171

6171

6171

617t
617T

6t7r

617t

502r
5032

5039

5r75

Požárni ochrana - dobr.část
st92
,t ts rt

5023

5032

Poslgrtnuté neinvest.přísp' a náhrady

Zastupitelstva obcí
odměny členů zasfupitelstva obcí a
krajů - míslostarosta
Pov. Poj. Na veřejné zdravotni
pojištění

!Jú

Volby do zastupitelstev ÚSC

JJJ

Cinnost místní správy
502r

5t36
5137

5r39

5rs4

5r62

st63
5166

5167

5169

5I7I
5172

5t75
5229

5329

5362

ostatní osobní ýdaje
Pov.poj .na veřej né zdrav oÍni poj ištění

ostatní pov.poj.placené zaměstnavat.

Pohoštění

5 000,00

5 000,00

12 000,00

1 600,00

13 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

5 000,00

100 000,00

3 000,00

3 000,00

12 000,00

1 100,00

13 100,00

7 800,00

600,00

6 800,00

900,00

16 100,00

36 000,00

800,00

54 100,00

2 994,00

2994,00

12 045,00

1 080,00

13 125,00

7 800,00

702,00

6 75r,00
891,00

16144,00

36 000,00

816,19

54 110,80
44 000,00
5 065,00
5 400,00

5 844,00

28 480,00

16 948,77

4 473,00

20 526,50

0,00

105 387,00
49 000,00

I3 930,00

39 820,00

3 000,00
4 046,00

0,00

13 881,50

3 043,40

72r,00

1381,00

ostatní osobní ýdaje
PIat účelní
Knihy, učební pomůcky a tisky

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
nové židle Hampejz
odpadkové koše
2 kusy lavice(ILhoÍa.l enice)
Nakup materiálu j.n.
Ndplně do tiskúrny, kancelúřské
poÍřeby
Elektrická energie
EI. en.obecní úřad+ kuželna
Služby telekomunik.a
radiotelekomunikací
Služby peněžrích ústavů

Konzultační, poradenské a právní
služby
Nóklady na snllouvy na prodej
majetku, ndklady na ško í Tridda,
žúdost o dotace -Ho ka
Služby školení a vzďěláváni

Nríkup ostatrrích služeb
racovdní průzkumů a rozborů

pro územní plún
Geometrický plán komunikgce ve
L h otě, zaměření p ozemk u
Geomelfický pltÍn komunikace ve
Vlas en ici, zaměření p ozemku

opravy a udržování

Programové vybavení

Pohoštění - ýroční veřejnd schůze

Ost.neinv. dotace.nezisk. apod. organ.
Poplatek za členství ve Svuzu měst a
obcí
ost.neinv. dot.veřej.rozp.místní urovně
Poplatek svazku obcí Lípa
Platby daní a poplatků

5 000,00

30 000,00

18 000,00

5 000,00

20 000,00

5 800,00

28 500,00

l6 900,00

4 500,00

20 500,00

2000,00

96 700,00

0,00

105 400,00

72 000,00

6 000,00

20 000,00

3 000,00

700,00

0,00

4 000,00

0,00

13 900,00

3 000,00

700,00

I 400,00

I



6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtum 0,00 62 1OO,OO 62 100,00
Sankční platba za neplacení
odebrané podzemní vody, 50% núm
bylo vrdceno.

617l 'í'í'í 419 400'00 357 600'00 357 758,87

6320 Pjištění funkčně nespecifikované
6320 5163 Služby peněŽrích ústavů 9 000,00 7 800,00 7 848,00

6320 *** 9 000,00 7 800,00 7 848,00

19r2000,00 2870900,00 2871209,09

Hodnocení hos-oddřského v,ýslediu za rok 2008

Příjmy v roce 2008.....................3. 747.374194
Výdo' v Foce 2008......................2.87l.209r09
Zisk v roce 2008............... o........+8 76.165r85

Prostředlv na běžném účtu k 78.4.2009 _ ccu 160.000 Kč
Prostředl{y na termínovaném vklada u KB - 7.000.000 Kč



zu rok 2008

1. Byla provedena kontrola evidence v pokladniknize včetně příjmových a
výdajových pokladních dokladů. Kontrola pokladní hotovosti byla prověřoviína
pravidelně j edenkrát za dv a měsíce, nebylo shledáno závad.

Vyhotovené doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize

2. Byla provedena kontrola čerpání ťrnančních prostředků podle jednotliých
vystavených faktur. 

\

čerpání bylo účelové a odpovídalo plánu na rok 2008

3. K 3 1 .12.2008 byla provedena inventarizace veškerého majetku a skladových
zásob obce, za účasti člena finanční komise p. Dohnala. o provedené inventuře
je provedenzápis'

Při inventuře majetku nebyly zjištěny nedostatky.

Větší akce obnow obce :

1. Rekonstrukce komunikace Ve Vlasenici od obecního úřadu na hranici obce
směrem k Novině.

Nebylo připomínek ke kvalitě provedené práce ani k výši čerpaných fin.
prostředků.

2. Výstavba hřiště ve Lhotě pod kuželnou.

Výstavba se uskutečni|a až koncem roku. K provedené práci nebylo
připomínek.

Kontrolu hospodaření provedl finanční ýbor ve složení :

p. Dohnal oto - předseda

p. Šten vl
pí. Dohnalová M.

Ve Vlasenici dne :26.I.2009



obce Lhotu- Vlusenice za rok 2008

činnost kontrolního výboru - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce :

1. provádí kontrolu plnění úkolů plynoucí z usnesení obecního zastupitelstva (1 x ročně)
2. kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem

(1xročně)
3. plní další úkoly, jimž jej pověřilo zastupitelstvo, kontrola čerpání prostředků

získaných z dotací, prodej obecního majetku, nákup pozemků, kontrola smluv.

1. Proběhla kontrola usnesení zastupitelstva obce Lhota-Viasenice za rok 2008
Na základě získané dotace na vybudování obecního hřiště pod kuželnou ve Lhotě, byla
rcalizovánavýstavba tohoto hřiště před koncem roku 2008' nejsou dokončeny terénní úpravy
kolem hřiště ( budou realizovány n jaře 2009, včetně osetí ploch kolem hřiště a kuželny

Ostatní usnesení obecního zastupitelstva byla průběžně plněna v průběhu roku
a kontrolní výbor nemá dalšÍ připomínky

2. byla provedena kontrola dodržování právních předpisů obcí Lhota Vlasenice a
obecním úřadem

Bez připomínek

3. plní další úkoly, jimž jej pověřilo zastupitelstvo, kontrola čerpání prostředků
získaných z dotací, prodej obecního majetku, nákup pozemků, kontrola smluv

a) v roce 2008 obec získala dotace na opravu fasády kuželny ve Lhotě z fondu
Vysočiny ve výši 30.000 Kč.
b) z dotačního titulu MPMR obec získala 300.000 Kč na vybudování hřiště pod
kuželnou ve Lhotě
(nejsou dokončeny terénní úpravy kolem hřiště ( budou realizovány njaře 2009, včetně osetí
ploch kolem hřiště a kuželny)
c) z PoV obec získala dotaci na obnovu komunikace ve Vlasenici ve výši 116.000 Kč
d) dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 105 428 Kč
e) v září 2008 byla podána žádost na lytvoření územního plánu, do konce roku, nebyla
schválena.

Byla provedena kontrola financování všech akcí v rámci dotací v roce 2008' za strany
kontrolního výboru nejsou žádné připomínky

Kontrolu usnesení zastupitelstva provedl kontrolní výbor ve složení :

p. Jirků J. _ předseda
p. Juračková J.
p. Zahradníková Jarka

ve Vlasenici
dne: 10.1.2009



Přehled prací v lese za rok 2008

Téžba dřeva

Palivo 16 PRM 10,56 X 450,- . : 7 200Kč,
215 PRM 138,65 x 150,- : 32250Kč

Kulatina. SK 2.5 m 1 612.25 x 998.50 : 1 609 836 Kč

Celkem 1 761,46 l 649 286 Kč

Průměrné zpeněženi 936,61 Kč

Kůrovcová hmota 21.30 m3

ožínáni 3,10 ha

Nátěry proti okusu 0,80 ha

Prořezávky

Zalesněni

Výsek plevelných dřevin na přibliŽovacích linkách
Yyžínáni příkopů a odvodňování struh
Rozebírání oplocenek zaj ištěných kultur
Oprava oplocenek
PoloŽení lapáků
Instalace lapačů
Řezání vánočních stromků a oďvoz
Snášení apálení klestu
Yyvážení klestu lťtrma lromes/

Přehled prací obecních pracovníků mimo les

Yyžinání příkopů okolo obecních cest
Yyžinání a výsek plevelných dřevin okolo rybníků

QPrava obecních cest
Uklid kulturního zaiízení, hasičárny, kuželny a kapličky ve Vlásenici
Ú drzbapozemků okolo obecních studní
Jarni a podzimní úklid obcí



Schválenyi rozpočet na rok 2009 _ príjmy
sl(uplna Druh p itmu ouem prumu

Da ové p íimv : v tisících
1111 Da z p íim fvz.osob ze záv ' Cinnosti 200
1112 Da z príim osob ze samostatně v'Ídělečné činnosti 45
1121 Da z p íimu právnicktich osob 305
1211 Da z pridané hodnotv 400
1341 Poplatek ze psťt 4
1511 Da z nemovitosti 95

onŇovÉ pŘí.lulY GELKEM : 1.049
Neda ové p íimv :

1032 TrŽby z lesa (těŽba: nájem traktoru;prodei dreva občanťrm) 200
2310 Pitná voda 45
2321 Čistiera ( poplatek za čističku od novÝch domťr 2x40 + 80.000 Kč pan Mašát ) 160
3612 Nájemné ( nájem z obecních domťr) 55
3612 Prodej pozemkťr ( dvě parcely ve Vlasenici, ) í60
3722 Zběr a odvoz odpadkťt 50
2341 Rvbník ( prodei rvb) 20

cELKovÉ pŘí.lnnY : 1.749

Datum vyvěšeni :

Datum Sejmutí:
Vypracoval: Milan Houška _ starosta obce
Datum :1.12.2008



Návrh rozpočtu na rok 2009 - Vydaje
Skupina Druh v dai Obiem v d. Změna

1032 Podpora pěstební činnosti- les ( platy zaměstnanc ;pojištění ;pohonné hmoty;stromky;chem. ošet ení;el. Energie 350
2212 Silnice ( prohrnování ; posvp;pohonné hmotv) 9
2310 Pitná voda ( rozbory, ) 10
31 13 Zakladní škola- prispěvek na Žákv 25
3399 Věcné dary obyvatelstvu + p íspěvek na vánoce 30
3419 Tělov' chovná činnost ( pronáiem zimního stadionu+ náiem za h iště) 6
363í Ve ejné osvětlení 70
3722 Sběr a odvoz popelnic ( nákup popelnic)

Mzdy zastupitelťr ( mistostarosta;učetní)

70
4561',,2

5512 Požárni ochrana - schťrze hasičťl 5
6171 Ďinnost místní správy ( Knihy; pevná paliva; telekomunikace; elektrická energie; nafta; pohoštění na ve . schťrzích 300

benzín; nákup kolkťt; školení; daně a poplatky; poplatky bance;

6320 Pojištění majetku + sluŽby peněŽních ustavťr I
oprava kapličkv ve Lhotě 575
Posílení vodovodu ve Vlasenici - zpracování projektu pro Žádost o dotaci, včetně 100
PoV - oprava st echv na kuŽelně ve Lhotě 135

cELKoVÉ y DAJE a
a 1.749

Datum sejmutí :

Zpracoval : Milan Houška _ starosta obce
Datum :1.12.2008



Plúnované kulturní. soolečenské u sportovní akce nu rok 2009

3.10. 2OO9 STRANICI
MARIEN

Společenské ukc:

18.4.2009 Výroční veřejná schůze zastupitelstva obce

4.7 . 2009 pout'ová zábava ve Vlasenici

konec října ,, dolovná" vý|ov obecního rybníka spojený
s taneční zátbavou

19.12.2009 Vánoční troubení

- Kulturní akce:

9.5.2009

29.8.2009

GINEVRA + PEPA Šrnos

CIMBÁL KLASSIC 
\

JEN TAK TAK

volejbalovýturnajRoDINnÝcrr DRUŽSTEV
ve Vlasen ici + ZAHÁrnNÍ pnÁzonrN

Cyklisti cký závod kolem Vlasenice

Volejbalový turnaj - zakončení prázdnin



I

Návrh plánu obnow vesnice na období 2007 - 2010

ROK 2007 z P edběžnÝ rozoočet akce: Požadované dotace:
Velké akce :

1. oprava cesty ve Lhotě ( I. Etapa)oď znaěky zač,átek obce k domu pana Dohnala -

2. optava cesty ve Vlasenici od Dejmkri na náves
3. oprava st echy avěže kapličky ve Lhotě
Drobné akce:

l. Oplocení vodojemri a studní ve Vlasenici a Lhotě

nové malby
4. Nákup novych židlí do kuželny ve Lhotě - 40 kusri
5. oprava a vymalování místností v kulturním domě ve Vlasenici, oprava záchodri
6. Nákup novych kontejnerri na t íděn odpad

ROK 2008 :

l. oprava fasády na kapličce ve Lhotě -

2. oprava nátěru kuželny ve Lhotě * qyměna okapri

280.000 Kč
250.000 Kč
100.000 Kč

101.000 Kč.
17.000 Kč.

65.000 Kč
42.000 K č

5.000 Kč
76.000 Kč

0
l19.000 Kč

0

0
0
0

43.000 Kč

0
0

velké rkce :

1. oprava obecní cesty ve Lhotě od znďky zďátek obce, (ogava kompletní vniťrti komunikaci)' oprava 4.222.576 Kč 3.802.118 Kč
komunikace ve Vlasenici od pana Mazance směrem k b valému kavínu + komunikace od kapličkr' k
značce konec obce směrem na Antonku

Dmbné ekce :

100.000 Kč
77.s61Kč 30.000 Kč



ROK 2009 :

Velké akce :

1. oprava st echy kuželny ve Lhotě _ včetně vyzdění štítu na p ístavbě zádve í
2. opravalesních cest ve Lhotě od chat směrem k Metiívnovu -| cesta k maringotce + propustí

na potoku k Panskému rybníku
3. oprava kapličky ve Lhotě, st echy, fasády, věže
4. Provedení hydrogeologického pruzkumu a projektu na posílení vodovodu ve Vlasenici
5. oprava kulturního domu ve Vlasenici - v letošním roce pouze podaní žádosti'realizace v roce 2010
Drobné akce :

1. obnova polních cest a vysadba stromri okolo těchto cest, (I.Etapa) _
r evítalizace Lhote ckého potoka

2. Opravanátěru kuželny ve Lhotě + v měna okapri

ROK 2010 :

Velké akce :

l. oprava kulturního domu ve Vlasenici _ v p ípadě,že nám bude p iznána dotace
2. oprava jedné dráhy kuželny ve Lhotě, včetně automatického stavěče

Drobné akce :

1. odkoupení 4parcelve Lhotě
2. Zasiťování těchto parcel
3. obnova polních cest a q sadba strom okolo těchto cest' (II.Etapa) _ revitalizace

části lhoteckého potoka
Vypracoval : Milan Houška

Starosta obce
Dne: 1.12.2006

l.Zména plánu obnovy schválena z 28.2.2008
2. Zména plánu obnovy obce schválena : 29.1.2009
Akce, které byly již realizované
Akce, které se nepoda ilo realizovat
Dotace byla schválena v b eznu 2009, realizace proběhne v roce 2009

400.000 Kč
2.200.000 Kč

625.000 Kč
300.000 Kč

10.000.000 Kč

250.000 Kč
77.564Kč,

10.000.000 Kč
1.000.000 Kč

150.000 Kč
2.200.000 Kč

400.000 Kč
200.000 Kč

10.000.000 Kč

250.000 Kč
30.000 Kč

10.000.000 Kč
900.000 Kč

320.000

300.000 Kč

200.000 Kč.
400.000 Kč

300.000 Kč



ÚznvrNÍ plÁN oBEC LHoTA _ VLASEI\ICE_ BTAPY pŘÍpn-,tvy

Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice rozhodlo o poŤízení územního plánu obce. Rozhodlo se tak
proto, že obec nemá uzemní plán, který je nezbytný pro koordinaci rozvoje obce, získání dotací na
rozvojové programy' plánování budoucí byové výstavby i technického vybavení obce a dalších
stavebních aktivit včetně péče o krajinu, jako například revitalizační a ptotierczní opatření a
podobně.
Uzemní plán _ co to je, proč se pořizuje, čeho a koho se tyká.
Uzemní plrín bude vypracován na základě Stavebního zákona, platného od počátku r. 2007. Bude
v něm navržena koncepce dalšího rozvoje nejen obou místních částí obce, ale celého správního
uzemi. Úkole- uzemního plánu je vývořit předpoklady pro výstavbu a současně udrŽitelý rozvoj
uzemí, zajišťující zdravé životní podmínky, ochranu přírody, ochranu kulturních hodnot, jimiž jsou
například památkově chráněné stavby a pod. Územni plán koordinuje současně zájmy veřejné ( tj.
obce, státu) a zájmy soukromé, občanů i vlastníků pozemků a staveb v uzemí. Ztohoto výčtu
vyplývá, že uzemní plán se týkákažďého občana obce a kaŽdého ylastníka nemovitosti či pozemku.
Konkrétně řečeno' uzemni plán stanoví, co, kde a za jakých podmínek lze stavět, jak vyuŽívat
pozemky. Souěasně stanoví podmínky pro změny stávajících staveb.
Skládá se z ěásti textové a grafické (výkresové) a odůvodnění navrženého řešení.
Co může územní plán řešit a co ne.
Uzemní plán vymezuje plochy, kde budou umístěny stavby pro bydlení, podnikání' nové
komunikace, veřejnou zeleň, rekreační plochy a podobně. Navrhuje koncepci dopravního řešení a
technické vybavenosti. Vymezuje nově zastavitelné plochy. Stanoví urbanistickou koncepci, to je
například výška zástavby, počet podlaŽí staveb a jejich celkové uspořádání. Neřeší jednotlivé stavby,
jejich umístění na pozemku, detaily staveb (např. oplocení, drobné doplňkové stavby a pod.).

Jaké etapy byly již realizovány v rámci přípravy územního plánu :

1. Byty shromážděny aktuální informace o ínemí, fýkajících se stávající zástavby,
inženýrských sítí procházejících územím, podmínek lyplývajících z ochrany přírody (např.
kvalita půd a pod.) a dalších potřebných údajů.
2.Na zá|<]adě těchto údajů bylo lypracováno zaťlání pro projektanta - architekta, obsahujÍcí
požadavky na řešení územního plánu.
3. Bylo schváleno zadání územního plánu zastupitelstvem obce.
Etapy' které nás čekají do schválení konečného znění územního plánu:

l. Podle požadavků zastupitelstva, občanů a orgánů státní správy (např. orgány ochrany přírody,
ochrany památek, hygieny a pod.) doplní architekt návrh územního plánu.

2. Návrh bude projedniín s občany na veřejném jednání s moŽností podání námitek a
pŤipomínek.

3. Uzemní plán bude schválen zastrrpitelstvem obce ( konec roku 2009)
Po schválení uzemního plánu zastupitelstvem obce bude územní plán závazný pro rozhodování o
stavebních aktivitách v izemí.

Poslední výzva pro vlastníky pozemků k podání návrhů na lyužití pozemků (včetně stavby
rodinného domu, nikoli například kolny, plotu nebo jiné doplňkové stavby ke stavbě hlavní,
které územní plán neřeší!) POSLEDNÍ TERMÍN PRo pŘpoxrÁoÁNÍ
NÁvnHŮ zn STRANY oBčAlvŮ oncE JE 30.4.20

Návrhy, které by|y zaÍazeny do územního plánu, ze strany obce:
- parcely individuálního bydlení, Lhota_ výjezd zeLhota směrem k obecnímu rybníku po

levé straně, za domem pana Bílého. P.č. 519/3
- parcely individuálního bydlení, Vlasenice _ směr novina po pravé straně, naproti

Holakovským.P.č.273
- parcely individuálního bydlení, Vlasenice - naproti domu paní Hanusové p.č.393/1
- ,, P lová zóna - byvalý areál ZD ve Vlasenici a Lhotě. P.č. 50; 51; 4711; 19912;

204 ;5112;60
- občanské vybavení _ sportovní areáů ve Vlasenici- za domem pana Jelínka p. č2314;

105/1;105/4
- Či.tí.rra odpadních vod Lhota _výjezdz obcelhota po pravé straně p.č. 169/11

T
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TISKoVÁ zpnÁva

,
STAROSTOVE,,
A NEZAVISTI

vnŠr RrrrnNATlvA

ovw,

OBCE CHTEJI POZADAT SVE OBCAN]-Y O PUJCKU NA DAN PRO STAT.
srÁr .rrvr NaŘrDIL ZAPLATIT DPH U nvnopsrcÍcrr
PRoJEKTŮ. HnozÍ KRACH ÚspĚŠrrrýcgznvrĚnŮ nozÝorn oncÍ.

Zlín _ 9.4.2009

Starostové, sdružení v hnutí Starostové a nezávislí, dnes ostře protestovali proti změně
pravidel čerpání evropských prostředků ztzv. Programu rozvoje venkova (PRV). Stát
změnil dosud platné podmínky a nově odmítá uznat obcím ýdaje, které musí zaplatit
jemu - státu na DPH. Stát se ani nijak nechystá tyto náklady obcí na daň kompenzovat.
Jestliže tedy obce chtějí na evropské peníze dosáhnout, musí ještě ze svého najít peníze
na zaplacení daně pro stát. Hnutí Starostů a nezávislých se obává, že mnohé obce od
schválených projektů upustí, protože s navýšením nákladů o pětinu nepočítaly. Peníze
jim jž nyní díky hospodářské krizi chybí. Podle odhadů Ministerstva financi přitom
obce letos dostanou od státu až 25 mld. méně než loni a budou mít tak značně ztíženy
možnosti vlastního dofinancování čerpání evropských prostředků.

Program rozvoje venkova má slouŽit k zajištění trvale udrŽitelného rozvoje venkovského
prostoru, zlepšení životního prostředí' ale také pro podporu nových aktivit na venkově anebo
vytváření pracovních míst. Pro mnohé obce se jIžzřejměmižejednat jen o planá slova. Na
podzim loňského roku mnozí starostové připravili projekty pro čerpání evropských peněz na
rozvoj svých obcí. Investovali zjiž tak napjaté obecní kasy do přípravy projektů mnohdy
stovky tisíc korun, o množství hodin strávených nad projekty ani nemluvě. Letos v březnu
byly nejlepší projekty vybrány k financování rczvoje venkova a úspěšným projektům
přiklepnuty evropské peníze. Nyní však přišla studená sprcha. Výdaje, které obce mají se
zaplacením daně z přidané hodnoty, nebudou moct bý z evropských prostředků hrazeny. Stát
Se ani nrjak nechystá obcím zaplacenou daň kompenzovat. V praxi tedy zkaždého
přiklepnutého miliónu korun budou obce muset najít ve svých rozpočtech dalších l90 tisíc na
zaplacení daně státu. V průměru přitom obce čerpají na své projekty kolem tří milionů korun,
nová zátěž je pak přijde téměř na 600 tisíc. A takové částky obce jiŽ ve svých rozpočtech
najdou jen těžko. Přitom u jiných evropských programů, z nichž čerpají především větší
obce a města, zůstává DPH uznatelným výdajem.

Předseda hnutí ,,Starostů a nezávislých" Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, hovoří o zcela
neodůvodněné diskriminaci menších měst a malých obcí. ,,Kdyby alespoň někdo z úředníků
ministerstva zemědělsfuí dopředu sdělil, že si obce budou muset DPH zaplatit ze svého. Mnozí
starostové by se připravili, třeba by si půjčili. Nyní je však velmi mólo času splnit změněné
podmínlql," prohlásil Gazdík. obce přitom obdržely návrh smluv' které mají do třiceti dnů



podepsat' jinak jejich úspěšné projekty budou z evropské podpory vyÍazeny. Ve smlouvách
mají souhlasit s tím, že si daň zaplati ze svého. Gazdík se chce prostřednictvím senátorky Jany
Juřenčákové,která byla do Senátu zvolenaza jím vedené hnutí' a senátora Jaromíra Štetiny
obrátit na premiéra a ministra zemědělství, ale také na Komisi EU s žádostí o přehodnocení
postoje a poskýnutí pomoci dotčeným obcím. ,,Jinak prostě mnohé obce mít na daň nebudou
a úspěšné projekty za statisíce skončí v koši," varuje Gazdik, podle kterého se zhorší čerpaní
evropských prostředků pro rozvoj regionů.

Senátoři přání předsedy hnutí vyslyší. ,,Využiji svého próva senátorlql a obrátím Se na
premiéra a ministra zemědělství s žádostí o prodloužení lhůty pro podpis smluv do doby, než
se nalezne nějaké řešení," potvrdila senátorka. ,,Máme však vládu v demisi a situaci není
vlastně s trym řešit," povzdechla si Juřenčáková. Senátor Štětiou plánuje, že osloví přímo
Evropskou komisi, aby situaci vysvětlila. ,,Nechápu, proč v jednčm programu je daň uzndna
za výdaj v pro.iektu a v druhém nikoli. Přesně takové nesmysly lidé na unii oprávněně
lcritizují," podotkl senátor Štětina, který vede kandidátku Starostů anezávislých pro volby do
Evropského parlamentu.

Dotčení starostové, kteří se jiŽ těšili narcaIizaci projektů a zlepšení kvality života na venkově,
zvažují' Že pokud se situaci nepodaří se státem vyřešit' obrátí Se na své oběany s žádostí o
pomoc. ,,Požádali bychom naše občany o půjčku. obec má nově doplatit 55] tisíc. Každý
občan včetně nemluvňat z naší obce by na daň pro stát musel přispět 2400 Kč.
V třímilionovém rozpočtu .už nemáme ani sto tisíc navíc"' uvedla místostarostka obce
Vlachova Lhota Lenka Castulíková. ,,Když jsme loni na podzim žódali, Stót nám do
podmínek čerpání dotací uvedl, že daň budeme moci zahrnout do výdajů projektu. Když naši
obec prosadila úspěšných projekt, řekl nám stát opak a odvolávó se na údajně špatný překlad
evropské směrnice. Ten překlad však zajistil Stát, takže by měl za chybu nést odpovědnost a ne
ji házet na obce," kritizuje postup státu místostarosta obce Vysoké Pole Stanislav Polčák.
Ten uvedl, Že občanům i jeho obec navrhne, aby obci na daň půjěili každý 500 Kč na dobu
alespoň 2let. ,,Situaci občanům vysvětlíme dopisem a sdělíme, že bud' na daň na opravu cest
v katastrofólním stavu peníze složíme anebo celý pro.jekt půjde do koše. Není to naše chyba,
každý náš občan určitě pochopí, kdo je viník celé SitLlace," poukázal na záměr obce Vysoké
Pole jej í místostarosta'

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík nevyloučI|, že jeho hnutí zorgatizuje
pochod všech dotčených představitelů obcí za ministrem zemědělství s Žádostí, aby jim situaci
vysvětlil a představil návrh řešení. ,,Vzhledem k tomu, že lhůta 30 dnů uplyne na konci dubna,
plánujeme pochod starostů za ministrem na 20. dubna. Chtěli bychom zastihnout ještě
s o u č a s n é ho m i ni S tr a," uzav Ť el staro sta G azd ík.

Více informací:
Mgr. Petr Gazdík, Starosta obce Suchd Loz, předseda hnutí 605 707 757 starosÍa@,suchaloz.cz
Ing. Jang JuřenčdkovtÍ, senátorko
Lenka CastulíkovtÍ' místostarostka obce Wachova Lhota

605 736 71 I isaq@jraryleekp!!,az
7 2 4 2 2 4 6 56 l. castulikova@senam.cz

Mgr. Zdeněk Miklus, zemědělec, obec Poteč, manažer projektů 605 224 670 a-z.besÍ@,quick.cz
JUDr. Stanislav Polčák, mÍstostar. obce Vysoké Pole, právník 603 163 016 polcak@email.cz
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