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Název nadřízeného orgánu

Nrázev a sídlo vykazljící jednotky: Obec Lhota - Masenice

I. Rozpoětové příjmy

Para
graf

Polož
ka

Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku

roku
a b I ) 3

0000

0000 1111 Daň z příjmů |'z. osob ze záv. ěnn. 180 000,00 179 000,00 778 972,33

0000 ILL2 Daň z příjmu ýz. osob Ze sam. Vyd. čin. l0 000,00 7 400,00 7 376,87

0000 1113 Daň z příjmu $lz. osob z kap. ýnosů 40 000,00 16 200,00 16 167,40

0000 II21 Daň z příjmu práv. osob 295 200,00 197 100,00 r97 056,79

0000 r211 Daň z přidané hodnoty 420 000,00 397 400,00 379 319,00

0000 r334 odvody zaodněti půdy ze zem. půd. fondů 0,00 100,00 I32,00
0000 134t Poplatek ze psů 4 000,00 3 500,00 3 450,00
0000 r361 Správní poplatky 0,00 1 100,00 I 050,00
0000 151 1 Daň z nemovitostí 120 000,00 157 400,00 r57 369,66
0000 4II1 Nl. př.dot.ze všeob.pokl.sp.st.rozp. - valby 0,00 25 300,00 25 257,00
0000 4I12 Nl. př. dot. ze St. r. v rám. souh. dot.v _ /e.s 79 800,00 79 800,00 79 800,00
0000 4I13 Nl' př. transf. ze státních fondů 0,00 3 r95 100,00 3 r95 056,00
0000 4II6 ost.Nl. př. dot. ze stát. rozpočtu

Doluce nu pracovník1' nu veřejně prosp. Prtice
DoÍuce na oprovrl kupličk.1, ve LInÍě

0,00 563 800,00 563 801,00
163 801,00
400 000.40

0000 4r22 Nl.př.dotace od krajů
Dotuce na proře1cit,Ay l, lese

0,00 161 600,00 161 690,00
50.000.-

0000 42II Inv. př.transf.ze všerob.pokl. spr. stát.r.
Dotuce nu 0pravu kuhurníln domu ve |lrcenici

0,00 8 000 000,00 8 000 000,00

0000 42r6 ost. přijaté transfery ze státního rozpočtu
Desetifctí, lesn Í o lti tt

0,00 41 500,00 41 481,00

0000 4222 Inv.př.dotace od krajů
Dotace na kuželnu

0,00 30 000,00 30 000,00

0000 ,t *:l 1149 000,00 13 056 300,00 13 056 029,0



Para
graf

Polož
ka

Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

1032 Podpo ra ostatních produkčních činností
r032 2III Přijmy z posky. služeb a výobku 398 000,00 I 986 800,00 L 986 779,00
r032 2r33 Příjmy z pronájmu movihých věcí 2 000,00 2200,00 2226,00
1032 'í'í* 400 000,00 I 989 000,00 1989 004,00
2310 Pitná voda
23r0 2III Příj-y z poslgrtování sluŽeb a vyrobků 60 000,00 38 600,00 38 614,00
2310 úgJ Pitná voda 60 000,00 38 600,00 38 614,00
2321 odvád. a čist odp.vod a nakládání s kaly
2321 3r22 Přijaté příspěvlry napoÍízení dl. Majetek

Snlúthr nu CoL' nun |Íu'šút
80 000,00 t 1 500,00 1l 460,00

2321 žt'(* 80 000,00 11 500,00 11 460,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
2341 2rt1 Příjmy z poskyt.služeb a rn-ýroblď 20 000,00 7 300,00 7 312,00
234r **nq 20 000,00 7 300,00 7 312,00
3612 Bytové hospodářství
3612 2r32 Přijmy z pronájmu ost. nem. a jejích částí 65 000,00 44 300,00 44 320,00
3612 3111 Příjmy z prodeje pozemků

Proilei poz.emků ve L'lasenici- o. F'elbinper
239 000,00 78 700,00 l8 720,00

361,2 3I12 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí
Prodei íliolt've Lhotě nanu I0 v,i

1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

3612 J<t<* I 304 000,00 623 000,00 623 040,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 2II1 Příjmy z poskytování služeb a vfobků 50 000,00 53 000,00 52 997,00
3722 'í*rt 50 000,00 53 000,00 52 997,00
6171 Cinnost místní správy
6171 2329 ostatní nedaňové příjmy j.n. - DPH silttit'e 0,00 607 100,00 607 060,00
6t7t JJ!

0,00 607 100,00 607 060,00
6s10 Příjmy a ýdaje z úvěr.finanč.operací
63 10 2141 Přijmy z úroků I 000,00 1 400,00 r 420,67

6310 OJJ I 000,00 I 400,00 1420,67
CELKEM 3 064 000,00 t6 381 200,00 16 386 936,7



II. Roz tové daie roku 2010
Parag
raf

Položka Text Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
poěátku roku

1032

r032

1032

r032
r032
r032
r032

r032
r032
1,032

r032

r032

r032

1032

2212

2212

2212

2212

2212

2212

2310
23r0
2310

23t0

2310
3111
311 1

3111

3113
31 13

3111

Podpora ostatních produkčních činností
501 1 Platy zaměstnanců v prac' poměru +

VPP
5021 ostatní osobní výdaje

'lIztly brigúdníc:i
5031 Pov.poj. na soc.zab. a př.na st.p.z.

5a32 Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění

5038 ostatnípov.poj.hrazenézaměsÍtavat.

5139 Nákup materiálu j.n
Sl ro mkv, p l eÍ ivo, scze nice strom ků

5156 Pohonné hmoý amaziva

5163 Sluzby peněŽrích ustavů

5166 Výdaje na dodav. pofizení informací'
kotkt.

5169 Nákup ostabrích služeb
,\úklady nu lěžbu ]ýÍusial, Kubti,
Pila otešnú- pořez krovu
k u ltu rú k+te ras a+ p ra dej p ú en

5I7I Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a
údržbu
oprawt křot,ittořeíu u oplocenek

6119 ost. niíkup dlouh. Nehmotného
majetku _ hosptldtiřsk.Ý pIún lesa

Silnice
5021

5 156

5r69
5r7l

ostatní osobní vydaje
Pruhrnotúní uúhu - p. Doro,šenlio
Pohoruré hmoty

Nríkup ostatních služeb

Výdaje na dodavatel.zaj1šť 'opravy a
údržbu
op ruva k onun i k ace- núkup
kunenných kosÍek ilo KD

JJJ

Pitná voda
502I ostatní osobní ýdaje _ p. KubíčcA

5139 Nakup materiáIuj.n.
fi , aPravj

5169 Nakup ostatních služeb
Rozbory pitné vody

'í '<:l

Předškolní zařízení
5321 Neinvestiční transfery obcím

***

ZátkJadní školy
532I Neinvestiční transfery obcím

'í*'í

t00 000,00 642 000,00

185 800,00

20 000,00

46 500,00

16 700,00

1 000,00

5 000,00

20 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

400 000,00

8 000,00

5 000,00

2 000,00

0,00

197 000,00

61 200,00

46 900,00

17 700,00

2 000,00

55 000,00

3'9 600,oo

800,00

3 500,00

4 200,00

41 500,00

I 111 400,00

10 700,00

0,00

0,00
119 600,00

196 996,00

61 183,00

46 879,00

17 650,00

1 984,00

55 00ó'00

39 646,00

804,00

3 540,00

642 004,60
320.000,00
275.000,00

4 222,00

41 481,00

I 111 395,60

10 692,00

0,00

0,00

119 580,00

15 000,00

0,00

0,00

68 000,00

68 000,00

12 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

130 300,00

7 600,00

9 000,00

24 900,00

41 500,00

12 000,00

12 000,00

10 000,00

10 000,00

130 272,00

7 600,00

8 976,00

24 893,00

41469,00

4 108,00

4108,00

4136,00
4136,00



[I. Rozpočtové výdaje roku 2010

Para
sraf

Položka Text Schválený
roznočet

Rozpočet po
změnách

Výsledek od
počátku roku

3392 Zájmová činnost v kultuře
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Staly u
Po , ll),sur;'ilč

Nákup materiáluj. n.
Peřiny, pot' í, ručnik),

Nákup ostahrích služeb
Šifi;titěsti, ilopratu
Budovy, haly a stavby - kttltunti
ďim
Stroj e, přístrd e a zaiízení
Krhovti hunna

3399 5154

3399 sr69

3392 5139

3392 5169

3392 6r2t

3392 6122

3392 **!b

3399 51,94

3399 s499

3399 *?k*

3419
3419 5137

3419 5139

350 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249 700,00

76 000,00

5 200,00

8 960 000,00

44 500,00

9 335 400,00

1200,00
84 100,00

249 726,00
I73 t)0(),00

7ó ()00,00

75 980,00

5183,00

8 960 000,00

44 465,00

9 335 354,00

I 193,00
84 075,00

3399 Záležítostikulfury, církví a sděl. prostředků
3399 502l ostatní osobnÍ výdaje 0,00
3399 5139 Nríkup materiáluj.n. 0,00

příbory, hrnky, pďt - vybavení
kuchyně
Elektrická energíe

Nákup ostatních SluŽeb" ztivěsa
doprava

3399 5t7r Výdaje na dodavatel. zajíšť. opravy 625 000,00
oprava kap ve Lhotě
Kttželna- koý kurt

Věcné dary 0,00

ostatníneinv.transferyobyvatelstvu 32000,00
Příspěvek seniorÍtm před vdnoci (500
Kě)

757 800,00

4 200,00

12 000,00

657 000,00 872 600,00

4 100,00

9 200,00

12 000,00

11 00,00

5 700,00

28 700,00

10 600,00

5 900,00

9 700,00

2 400,00

4 150,00

9 190,00
6 800,0t)
3 t 90,00

757 773,00
678 500,00
70 000,00

4 159,00

12 000,00

872 540,00

12 000,00

1l 041,00
4 ó00,()()

4 200,00
5 675,00

28 706,00

10 630,00

5 85ó,00

9 703,00

2364,00

ost. tělovýchovná činnost
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Stůl na stolní tenis
Nákup materiálu j.n.
Fólie na zakrytí hřiště

l kuželng

3419 5164 Nájemné - volejbalová hřiště

3419 ***

3612 Bytovéhospodářství
3612 5139 Nakup materiáIuj.n.

oprova b!1y 1lg šhole ve lll.usenici
36L2 5169 Nákup ostatních služeb

V'ýkrlpové prúce u škol-1. ve Í'lasenici
3612 5I7I Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy

|'iněnu bojleru te škole ve L'Iusettici
3612 5I7L Platby daní a poplatků st. rozpočtu

|,'ýměnu bojleru ve škole ye ý'lasenici



II. Rozpočtové vydaje roku 2010
Para Položka Text Schválený Rozpočet po Výstedek od

změnách počátku roku

3612 6130 PozemLl
\tihup pozenltu tlt! Jl. |'Í' licilltlii'r

3612 ***

3631 Veřejné osvětlení
363l 5139 Nákup materiálu j.n.

363 1 5 154 Elektrická energie

3631 5169 Nrákup ostatrích sluŽeb
( )p rl vu re řejnétt o osyělle n i

3631 5I7I opravy a udrŽování

3631 'í{<'(

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 5169 Nákup ostatních SluŽeb

3722 *1*

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 502I ostatnÍ osobní vydaje

llri11tiilníti - sačenÍ trútt'.|' nu tl!lt.ít ll.
:l l esň o wi ní tlhet n íh t t l a: :t

3]45 5139 Nákup materiáluj'n.
'['ruyní semcntl

3745 5169 Nákup ostatních sluŽeb
'ltrtjni sečcní příklplt. }urtl, ptttll.int

3745 **:r

5512 Požární ochrana _ dobr.část
5512 517I Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy

5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a
nahrady- !,h|ťť\!|'í|l!. )1i.,,

55L2 ***

6112 Zastupitelstva obcí
611,2 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a

krajů - n, i'\ Í(,sIil r 0 5Í G, p l|. ht t s, l lvii
6112 5032 Pov. poj. naveřejné zdravotní

pojištění
6112 'E*'í

6114 Volby do parlamenfu čR
611,4 502I ostatní osobní rnýdaje

6114 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění

6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6114 5139 Nákup materiálu j.n.

6L14 'í**
6115 Volby do zastupitelstev ÚSC
6115 502l ostatní osobní rrýdaje

6115 5032 Pov.poj.na veřejné zdravotnÍ pojištění

6115 5139 Nrákup materiá|u j.n.

6115 ***

0,00

0,00

2 000,00
90 000,00

I 000,00

0,00

100 000,00

70 000,00

70 000,00

60 000,00

10 000,00

30 000,00

100 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

68 800,00

6 200,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 800,00

76 400,00

0,00
111 700,00

6 700,00

18 900,00

J.37 300,00

64 600,00

64 600,00

54 600,00

5 000,00

9 000,00

68 600,00

5 200,00

3 000,00

8 200,00

49 300,00

4 500,00

53 800,00

5 700,00

500,00
g 900,00

500,00

16 600,00

5 700,00

500,00

700,00

6 900,00

47 900,00

76 353,00

0,00

1rr 740,00

6 67L,00

18 880,00

137 291,,00

64 571,00

64 571,00

54 585,00

5 046,00

9 000,00

68 631,00

5 200,00

2 992,00

8192,00

49 309,00

4 520,00

53 829,00

5 700,00

513,00
g 911,00

416,00

1ó 600'00

5 700,00

513,00

703,00

ó 916'00



[I. Rozpočtové vydaje
Para Položka Text Schválený Rozpočet po Výsledek od

6149

6r49
6115

6115

6115

s023
5 139

5r62
***

6171 5136

6171 5137

617r 5139

6171 5154

6171 5162

617r sl63

6171 5166
6171 5167

6171 5169

ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.

6171 činnost místní správy
6171 5021 ostatní osobní qýdaje

odměny členů zastupitelstva obci

N'tákup materiálu j.n.

Služby telekomunikací

.ýÍzda ú í
Výdaje na knihy, učební pomůcky a
tisk
Drobný hmotrý dloúodobý majetek
Iiumna do kuielny
Leilnice do kulÍurnilttt tlomu
Nakup materiálu j.n.
Toner
I-erlníce KD.
1!-1:gieuické poÍřeb1, ilo KD, nýdta,
T-oI. PupÍr, ruěníhy
Elektrická energie
El. en. obecttí úřatl+ kuželnu
Služby telekomunik.a
radiotelekomunikací
S.lužby peněžrích ústavů
L'roky, popltttek úvěr
Výdaje na dodav. pořízení informací

Služby školení a vzděláváni

Nákup ostatnÍch služeb
Ialek za zpracovtÍní doíace ze

stranj RRAV na komunikcce

Pozemků
opravy a udržování

Programové vybavení

Pohoštění _ výroční veřejttti schňze

Ost.neinv. dotace.nezisk. apod.organ.
Poplateh za čIensÍví ve Slluzu měsÍ u
ohcí
ost.neinv.dot.veřej.ro4.místrrí úrovně
Pophtek svuzku obcí Líptt
Platby daní a poplatků st. rozpočtu

ost.nákup dloů.nehmotného majetku

a výdaje z úvěrů fin. operací
Úroky vlastní _ úrokl, tÍvěr

6171 5r7I
6171 5172
6171 5t75
6I7L 5229

617r s329

6t7I 5362
6171 6119
6171 **rs

6310 Příjmy
6310 5I4I
6310 **rr

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

10 000,00

20 000,00

5 000,00

25 000,00

16 000,00

5 000,00

l0 000,00
10 000,00

70 000,00

900,00

700,00

100,00

I 700,00

44 900,00

't too,oo

26 400,00

62 600,00

24 300,00

15 900,00

23 200,00

2 300,00
3 200,00

268 200,00

892,00

749,00

100,00

I741,00

44 ggr,00

1 145,00

26 352,00
I2 000,0()
I4 200,00

62 606,30
ó 000,l)()

t 3 000,0()
t0 0(,0,00

24 342,00

L5 926,62

23 153,00

2 259,00

3 177,00

26815r,07
l3ó 000,()0

79 820,00

3 947,00

1274,00
20 105,00

2 993,90

651,00

50,00

0,00

500 922,79

100 3ó7,86

100 3ó7'86

30 000,00

5 000,00
10 000,00

0,00

700,00

0,00
41 300,00

300 000,00

75 000,00

75 000,00

3 900,00

I 300,00

20 100,00

3 000,00

700,00

100,00

0,00

501200,00

100 400,00

100 400,00



II. Rozpočtové výdaje roku 2010
Para Položka Text Schválený Rozpočet po Výsledek od

změnách počátku roku

6320 Pojištění funkčně nespeciťtkované
6320 5163 Služby peněŽrích ústavů 9 000,00 7 800,00 7 848,00
6320 rs'<* g 000,00 7 g00,00 7 g4strO

6399 Ostatní finanční operace
6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 0,00 34 300,00

i: l)!'i i \
6399 r.** 0,00 34 300,00 34 261,00

Celkem 3 064 000,00 L2 619 700,00 12 605 504,25

Hodnocení hos^. ' ''" '-áho vilsledku za rok 2010

Příjmy v roce 2010... o.. o o... o...... . o. I6.386.936166
Vitdaie v roce 2070..................... 12.605.504,25
Zisk v roce 2010...............o..... 3.781.432r41

odůvodnění zisku :

3.725.000,- Kč - vyplacend dotuce ze strany SZIF
na projekt ,, Zlepšení vzhleda obce Lhota-Vlusenice",
kteý byl zreulizovdn v roce 2009, ule proplacení
dotace proběhlo až v roce 2010



ZtÍpis z kontrolv Íinančního hosoodaření obce Lhota- Wasenice
za období leden _ březen 2010

1. Byla provedena kontrola evidence v pokladníh,lize včetně příjmových a ýdajových
pokladních dokladů. Kontrola pokladní hotovosti byla prověřena dne 10.02.2010 a dne

23.04.2010, nebylo shledáno závad.

Vyhotovené doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize

2. Byla provedena kontrola čerpríní ťrnančních prostředků pJat. jednotliých
vystavených faktur.

Čerpání bylo účelové a odpovídalo plánu za kontrolované období

Větší akce obnow obce :

1. Rekonstrukce kulturního domu ve Vlasenici.

Bylo zjištěno, že jednotlivé práce probíhají dle schváleného harmonogramu.

K dosavadní provedené práci nebylo připomínek.

Kontrolu hospodaření provedl ťrnanční výbor ve složení :

p. Dohnal Oto - předseda

p. Šten vl
pí. Dohnalová M.

Ve Vlasenici dne :23.04.2010



nčního h
za období duben 4erven 2010

Byla provedena kontrola evidence v pokladní l<trjrze včetrrě pffjmových a výdajoých
pokladních dokladů. Kontrola pokladní hotovosti byla prověřena dne 17.05.2010 a dne
3l.07.2010' nebylo shledráno závad.

Vyhotovené doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize

Byla provedena kontr ola čerpáni finaněních prostředků poh" j"dootliých
vystavených faktur.

čerpání bylo účelové a odpovídalo plánu za kontrolované období

Větší akce obnow obce :

1. Rekonstrukce kulturního domu ve Vlasenici.

Stavba je před dokončeďm, provádějí se závěrečné ptáce.

K dosavadní provedené práci nebylo připomínek

Kontrolu hospodaření provedl Íinanční výbor ve složení :

p. Dohnal oto - předseda

p. Šten vl
pí. Dohnalová M.

Ve Vlasenici dne :31.07.2010

l.

2.



ZtÍpis z kontrolv finančního hospodaření obce Lhota- Wasenice
z.a období čeryenec - ziří 2010

l. Byla provedena kontrola evidence v pokladní l<rltze včetně příjmových aýdajoých
pokladních dokladů. Kontrola pokladní hotovosti byla prověřena dne 02.09.2010 a dne
l2.I0.20l0, nebylo shledarro závad.

Vyhotovené doklady souhlasily se zápisy v pokladní knize

2. Byla provedena kontrola ěerpání ťrnančních prosťedků pčote iea''otliých
vystavených faktur.

čerpání bylo účelové a odpovídalo plánu za kontrolované období

Větší akce obnow obce :

1. Rekonstrrrkce kulturního domu ve Vlaseniciaopravakapličky ve Lhotě.

Stavby jsou před dokoněením, provádějí se závěreěné ptáce.

K dosavadní provedené práci nebylo připomínek

Kontrolu hospodaření provedl Íinanční výbor ve složení :

p. Dohnal oto - předseda

p. Šten vt.

pí. Dohnalová M.

Ve Vlasenici dne :12.70.2010



Wasenice
čiooo't t oot-tono..yuoru - kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce :

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

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

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

1. Proběhla kontrola usnesení zastupitelstva obce Lhota_Vlasenice za rok2010 leden -
bÍezen2010
usnesení obecního zastupitelstva byla průběžně plněna v průběhu roku
a kontrolníýbor nemá další připomínlry

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

Bez připomínek

3. plní další úkoly, jimížjej pověřilo zastupitelstvo, kontrola čerpání prostředků
získaných z dotací, prodej obecního majetku, nákup pozemkri, kontrola smluv

Byla provedena kontrola financovánívšech akcív rámci dotacíY roce 2010leden -

březenrza strany kontrolního výboru nejsou žádné připomínlcy

Kontrolu usnesení zastupitelstva provedl kontrolní výbor ve složení :

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

ve Vlasenici
dne :23.4.2010



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

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

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

1. Proběhla kontrola usnesení zastupitelstva obce Lhota_Vlasenice za tok2010 leden -
březen 2010 

_ \

Byly prováděny akce rozvoje obce:
_ rekonstrukce kulturního domu_ probíhá podle harmonogramu'
_ přístavba kl'1té terasy bylazahájena_ přístavbu provádí 1. Kameniclcí stavební a
obchodní Íirma

usnesení obecního zastupitelstva byla průběžně plněna v průběhu roku
a kontrolní výbor nemá další připomínlqy

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

Bez připomínek

3. plní datší úkoly' ji-iž jej pověřilo zastupitelstvo, kontrola čerpání prostředků
získaných z dotací, prodej obecního majetku, nákup pozemků, kontrola smluv

Byla provedena kontrola Íinancování všech akcí v rámci dotací v roce 2010březen -
červen, za strany kontrolního výboru nejsou Žádné připomínlcy

Kontrolu usnesení zastupitelstva provedl kontrolní výbor ve složení :

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

ve Vlasenici
dne :31.7.2010



ZtÍois z kontrolv úkolů nlvnoucích z usnesení obecního z,astunitelstva

činoo í usnesení zastupitelstva obce :

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

(1xročně)
3. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo, kontrola ěerpání prostředků

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

1. Proběhla kontrola usnesení zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice za rok 2010 ěervenec
_ zaří2010

Byly prováděny akce rozvoje obce:
_ rekonstrukce kulturního domu_ probíhá podle harmonogramu' dokončeno má být do
30.11.2010, kolaudace je plánovánana konec října'
- přístavba kryté terasy byla dokončena, zbývá dokončit oplechování střechy,
_ byla rea|lzována' oprava kapličky ve Lhotě, provedené práce jsou bez připomínelc
Projekt opravy šatny, pódia, vzduchotechniky v kulturním domě byl dokončen.

usnesení obecního zastupitelstvaby|a 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, jfuř jej pověřilo zastupitelstvo, kontrola čerpání prostředků
získaných z dotací, prodej obecního majetku, nákup pozemků, kontrola smluv

Byla provedena kontrola Íinancování všech akcí v rámci dotací v roce 2010 čenenec-
zářil, 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 : 12.10.2010



Přehled prací v lese za rok 2010

TěŽba dřeva
Tyčc 1 |.7 5

Palivo 56.5 PRM 37,29 x 132
Palivo 61.92
vs 127.36

Krrlatir.ra. SK 2-5 m 694-24 x I 777 46 I

7 465 Kč

340 003 Kč
2j3 948 Kč

Celkem

Téžba dřeva - vlastní
Pcrgola- KD 28.98
Kúly _ oplocenky
DlLrh - krov na KD
Pořcz - I.KAMEN]CKÁ

932,56

spotřeba
20.98 m3
I 1.75 nr3
14.49 m3
9l .89 rn3

Ktirovctlvá hnlotir
OŽítlállí
Nátěry proti okustt
Prořc-závky
Probírky - 40
Zalc'srlění

Dotacc

18.41 nr3

2.3-5 ha
0.40 ha
6.05 ha
2.(r5 ha
0.57 ha MZD
0.26 ha SM

l 581 416 Kč

65 080'- Kč

()stat'ní práce v lesc
Výsek plevelnýclr dř'erlitr rra přibliŽovacíclr lirrkách
YyŽínání příltopťr a odvcldňování strLrlr

lLtrzeb í rťrn í opl oceIlek za.i i Štěnýclr ku l tur
Oprava a stavba oplocenek
PoloŽení lapáků
IrtstaIace lapačů
Řezirní vánočníclr stronrl<ů a oclvoz
SrráŠc-rlí a piilcrlí I<lestr-r

VyváŽerlí. štěpkovárrí kIestr-r

Přchled rlrací obecních pracovníků mimo les

VyŽílrání příItopťr trltrllo obecníclr cest
YyŽínaní a výsel< plevelnýclr clřevin okolo rybníl<ů
()prar,'a clIlecn íclr ccst
( Iklicl kr-rlttrrtrího z'ai'í'zení. hasičárrry. l<r-lŽelrry a l<apličky
(']držba pclzcmků clkolo obecníc|r str-rdrrí

.larttí a poc1z_irnrrí Úrklid obcí
Práce na l<ulturnínr donlu

ve Vlasenici



)ltttttt

Návrh rozpočtu na rok 2011 - príimy
Da ové p íjmy : v tisících

1111 220
1112 Da z p íjmťr osob ze samostatně v1 dělečné činnosti 20
1121 Da z p íjmu právnick ch osob 250
1211 D:t lz p idané hodnoty 440
1341 Poplatek ze psťr 4
1511 Da z nemovitosti 130

onŇovÉ pŘílutv cELKEM: I 064
Neda ové p íjmy :

1032 TrŽby z lesa ( těŽba; nájem traktoru;prodej d eva oběanťrm) 600
2310 Pitná voda 40
2321 Čistička ( popIatek za čističku od noWch domťr 2o.ooo Kč pan Mašát ) 20
3612 Nájemné ( nájem z obecních domťr) 50
3612 Prodej pozemkťr ( dvě parcely ve Vlasenici, jednaparcela Lhota ) 350
3722 Zběr a odvoz odpadkťr 53
2341 Rybník ( prodej ryb) 20

Datum vyvěšení :
Datum Sejmutí :
Vypracoval: Milan Houška _ starosta obce
Datum návrhu : 6.12.2o10
Datum schválení rozpočtu :



Návrh rozpočtu na rok 2011 - Vydaie
Podpora pěstebníčinnosti- les ( platy zaměstnancťr;poiištění ; ;chem. ošetení;el.

ní ;

činnost ( náiem za h iště

iné osvětlení

a odvoz popelnic ( nákup popelnic)

PoŽární ochrana - schťrze hasičrj

innost místní liva; telekomunikace; elektrická energie; nafta; pohoštění na ve .

školení; daně a bance;

komunikace kolem kulturního domu

Posílení vodovodu ve Vlasenlci -

Datum sejmutí :
Zpracoval : Milan Houška _ starosta obce
Datum návrhu : 6.12.2010
Datum schválení rozpoětu :



Plónovuné kulturní, společenské a sportovní ukce
no rok 2011

7,5.20lt Výroční veřejná schůze zastupitelstva obce

t4.5.2011 Divadlo - ochotníciz Hříběcí _ ,, O vodnické Lásce ,,

hra pro všechny věkové generace

25.6.20lt Volejbalovy turnaj RODINNÝCH' DRUZSTEV
ve Vlasenici + ZAH IENI PRAZDNIN

9,7.20l| Pout'ová zábava - hraje KLARET 
.

!0.7.20l'| od 15 hodin pout'ové posezení se skupinou TYMIÁN

t6.7.201l Tenisový turnaj ve Lhotě- čtyřhra

23.7.20t! Cyklistic|ý záxod kolem Vlasenice

- 6.8.nebo 13.8. ochutnávkavín za účasti předních moravských vinařů
+ cimbálovka

6.8.nebo L3.8. turnaj v p|ážovém volejbalu

20.8.20tt Tenisový turnaj ve Lhotě- čtyřhra

27 .8.201l Volejbalovy turnaj - zakonč ení prázdnin

15.10.2011 Koncert sTRÁtvÍcr + Přelet MS

22.l0.20t1 KoncertYác|av Koubek

29 ,1'0.20|| ,, dolovná" výlov obecního rybníka spojený
s taneční zátbavou, hraje KLARET

26.It.20|! Vánoční budík Nezmaři * country bát JsC

|8.L2.20tt Vánoční koncert _ hrají Poutníci * country bál

3t.|2.201'l Silvestrovská zábava - hraje KLARET



llllrtllll llrl

Návrh plánu obnovy vesnice na období2007 -2010

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

1. oprava cesty ve Lhotě ( I. Etapa)od značky začátek obce k domu pana Dohnala -

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

1. Oplocení vodojemri a studní ve Vlasenici a Lhotě
2. Nová vyvěsní sk í ve Lhotě+ plakátovací plocha ve Vlásenici _

3. Oprava místnosti obecního ri adu, okopání mokr ch míst, sanační omítka, nové elektro rozvody,

1. oprava fasády na kapličce ve Lhotě _ bude provedena v roce 2010
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
65.000 Kč
76.000 Kč

0
l19.000 Kč

0

0
0
0

43.000 Kč

400.000 Kč
30.000 Kč

0
0

nové malby
4. Nákup noq ch židlí do kuželny ve Lhotě _ 40 kusťr
5. Oprava a vymalování místností v kulturním domě ve Vlasenici, oprava záchodri
6. Nákup novych kontejnerri na t íděny odpad

ROK 2008 :

Velké akce :

1. opava obecní cesty ve Lhotě od značky zaěátek obce' (oprava kompletní vnitŤní komunikaci)' oprava 4.222.576 Kč 3.802'118 Kč
komunikace ve Vlasenici od pana Mazance směrem k b]wa.Iému kravínu + komunikace od kap1iěky k
zračce konec obce směrem na AÍtoíku

2. oprava obecní komunikace ve Vlasenici od obecního ri adu na konec obce( směr novina) 350.000 Kč 116.000 Kč
3. Vybudovríní nového volejbalového hiště ve Lhotě' pod kužlnort' opÍava plostlanství pled kuželnou 475.000 Kč 300.000 Kč

Drobné skce :

625.000 Kč
77.564 Kč



ROK 2009 :

Velké akce :

1. oprava st echy kuželny ve Lhotě - včetně vyzdění štítu na p ístavbě zádveÍí
2. Oprava Lesních cest ve Lhotě od chat směrem k Metánovu t cesta k maringotce * propustí

na potoku k Panskému rybníku
3. Provedení hydrogeologického pruzkumu a projektu na posílení vodovodu ve Vlasenici
4. oprava kulturnÍho domu ve Vlasenici - I. Etapa
Drobné akce :

1. obnova polních cest a qfsadba stromti okolo těchto cest, (I.Etapa) -
r ev italizace Lhoteckého potoka

2. oprava nátěru kuželny ve Lhotě + v;foněna okap

575.000 Kč
2.200.000 Kč

300.000 Kč
9.000.000 Kč

250.000 Kč
77.564K.

l50.000 Kč
2.200.000 Kč

200.000 Kč
7.500.000 Kč

ROK 2010 :

velké ekc :

l . oprava kulfumího domu ve vlas nici _ včetně p ístavby kryté torasy_ ná}Jady a dotace zz toky 2009-20lo 18.000.000 Kč 16.000.000 Kč
2. opravajedné <lráhy kuželny ve Lhotě, věetně automatického stavěče r.000.000 Kč 900.000 Kě
3. oprava kapliěky ve Lhotě, stechy, fasády, věže 25.000 Kč 400.000 Kč

Dmbné ekce :

200.000 Kč.
400.000 Kč

300.000 Kč

22 0.000 Kč
30.000 Kč

360.000 Kč

300.000 Kč

l. odkoupení 4parcel ve Lhotě
2. Zasiťování těchto parcel
3. obnova polních cest a vysadba strom okolo těchto cest, (II.Etapa) - revitalizace

části lhoteckého potoka
Vypracoval : Milan Houška

Starosta obce

Dne : 1.12.2006
l.Zména plánu obnoly schválena z 28.2.2008
2.Zména plánu obnovy obce schválena : 20.I.2010
Akce, které byly již rea|izované
Akce, které se nepoda ilo realizovat
Dotace byla schválena v b eznu 2010, rea|izace proběhla v roce 2010



Návrh plánu obnovy ve$nice na období2011 - 2014
Zatímtento pliírr obnovy nebyl schvií]en zastupitelstvem obce lhota-Vlasenice

RoK 2011 : P edbďznÝ roznočet akce: Požadované dotace:

1. odkoupení 6 parcel ve Vlasenici
2. Oprava cesty ve Vlasenici okolo KD
3. Zlepšení akustilcy v sále KD v Masnici včetně r'ipravy ptĎdia
4. P esun kontejnerového stání ve Vlasenici u KD
S.Provedení hydrogeologického pr zkumu a projektu na posílenívodovodu ve Vlasenici

ROK 2012 z

1. zasíťování 6 parcel ve Vlasenici
2. Vybudování skladu dvou garážovych stání a sběrného dvora ve Vlasenici
3. Oprava vnit ních prostor kuželny podlaha, obložení, stěny nové WC
4. obnova polních cest a v sadba strom okolo těchto cest, (I.Etapa) _

revitalizace Lhoteckého potoka

ROK 2013 z

1. Oprava obecní komunikace ve Vlasenici, od značky směrem k novině
obnova prostoru návsi a pomníku ve Vlasenici

na potoku kPanskému rybniku
2. Obnova polních cest a v sadba strom okolo těchto cest, (I.Etapa) -

revitalizace Lhoteckého potoka

ROK 2014 z

1. Oprava jedné dráhy kuželny ve Lhotě, včetně automatického stavěče
2. Odkoupení 4 parcel ve Lhotě
2. Zasíťování těchto parcel
3. Obnova polních cest a v sadba stromri okolo těchto cest, (II.Etapa) - revitalizace

části lhoteckého potoka
Vypracoval : Milan Houška

Starosta obce

cca 450.000 Kč
250.000 Kč
800.000 Kč
50.000 Kč

400.000 Kč

500.000 Kč
2.750.000 Kč

300.000 Kč

500.000 Kč

3.000.000 Kč

500.000 Kč

0
111.000 Kč
600.000'Kč

30.000 Kč
345.000 Kč

300.000 Kč
2.500.000 Kč

210.000 Kč

500 0.000 Kč

2.100.000 Kč

500 0.000 Kč

700.000 Kč

200.000 Kč

500.000 Kč

1.000.000 Kč
200.000 Kč.
400.000 Kč

500.000 Kč



Schválený územní plán obce Lhota_Vlasenice

Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice roáodlo o pořizeni uzemního plánu obce. Roáodlo se tak proto, že obec
neměla uzemni plán, který je nezbytný pro koordinací rczvoje obce, získání dotací na rozvojové programy,
pIénováni budoucí býové ýstavby i tecbnického vybavení obce a dalších stavebních aktivit včetně péče o
kraj inu, j ako napříkl ad rcvítalízačru a ptotier ozni opatření a podobně.

Územní plán - co to je, proč se pořrzuje, čeho a koho se tyká.
Územntplan je vypracován nazáůrJaďě Stavebního zákona,platrrého od počátku t.2OO7. Je v něm nawžena
koncepce dalšího rozvoje nejen obou místrrích částí obce, ale celého správďho llzemí. Úkolem územďho plránu je
vytvořit předpoklady pro ýstavbu a současné udržítelný rozvoj iuemí, zajíšťujíci zďtavé žívotni podmínky,
ochranu přírody, ochranu kultumích hodnot, jimiŽ jsou by a pod. Územni plén
koordinuje současně zájmy veřejné ( tj. obce, státu) a z pozemků a staveb
v {:zemí. Ztohoto vyčtu wp|ý,vá, žeizemru p|rín se týkákaždého občana obce a každého vlastníka nemovitosti či
pozemku.
Konkrétně řečeno' izemnipliárr stanoví, co, kde azajakýchpodmínek lze stavět, jakvyužívatpozenky. Současně
stanoví podmínky pro změny stávajících staveb.
Skládá se z části textové a grafické (výkresové) a odůvodnéni navrženého řešení.
Co územníplán řeší a co ne.
Úremní plrín vymezuje plochy, kde budou umístěny stavby pro bydlení, podnikríní, nové komunikace, veřejnou
zeleř^, rekreačď plochy a podobně. Nawhuje koncepci dopravního řešení a technické vybavenosti. Vymezuje
nově zastavitelné plochy. Stanoví urbanistickou koncepci, to je například ýška zástavby, poěet podlaží staveb a
jejich celkové uspořádání. Neřeší jednotlivé stavby, jejich umístění na pozemku, detďly staveb (např. oplocení,
drobné doplňkové stavby a pod.).

Jaké etapy předcházely konečnému schválení územního plánu :

1. Byly shromážděny aktuální informace o území, fýkajících se stávajícízástavby, inženýrslých sítí
procházejících rízemím, podmínekvyplývajícíchz ochrany pffrody (např. lrvalita půd 'a pod.) a dalších
potřebných údajů.
2.Na základě Úěchto údajů bylo vypracováno zadání pro projektanta _ architekta, obsahujícípožadavlry na
řešení rÍzemního plánu.
3. Bylo schváleno zadání územního plánu zastupitelstvem obce.
4.Podle požadavků zastupitelstva, občanů a orgánů státní správy (např. orgány ochrany přírody, ochrany
památeko hygieny a pod.) byl doplněn návrh územního plánu.
5. proběhlo veřejné projednání s orgány státní správy
6 proběhlo projednání s občany na veřejném jednání s možností podání námitek a připomínek.
7. Schválení územního plánu zastupitelstvem obce prosinec 2010
Návrhy' které byty zařázeny do územního plánu , ze strany obce:

parcely individuálního bydlení, Lhota_ ýjezd ze Lhota směrem k obecnímu rybníku
po levé a pravé straně,
parcely individuálního bydlení, Vlasenice - směr novina po pravé straně, naproti
Holakovským. P.č.273
Parcely individuálního bydlení ve Lhotě - za domem pana Brože
,, průmyslová zóna - bývalý areál ZD ve Vlasenici a Lhotě. P.č. 50; 51; 47ll;199t2;
20415; 912;5112;60
Občanské vybavení - sportovní areál ve Vlasenici- za domem pana Jelínka p. č 23/4;
t05lt;105/4
či.tí.''u odpadních vod Lhota . ýjezdzobcelhota po pravé straně p.č. 169/11
Rozšíření čistírny odpadních vod ve |Vlasenici

I
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Co se dozvíte v tomto listu?

L. Yýznatn stromů pro kvalitu Života

2. Stromy aúřednípraxe
3. Když se kácí, je tíebai sá^zet

4. Aleje v krajině
5. Iďormoviíní a zapojení veřejnosti

6. Vyhodnocovríní zrísahů do zeleně
7. Přehled zákonů, vyhlášek a metodiclých pokynů

Proě chrán!t nelesní zeleň

Rozhodovdní o laÍceni ďevin rostotrcích mimo ks klade vysol<é

ruÍrolq na odbornou úroveň pracovníků orgÍnů ochrany přírrdy.

Chceme-li pinpět k llMitelnénu rozyoji měst a obcí' nen{ nožné ome-

zit roúodovdní na kontrolu fortruíhních ruiležitostí podaých žtÍdostí
a ozuÍmení o laicení ilřevin. Nutné je ujbtit také adelariní kompen-

zaci ekologiclrr újnry, vztildé l<dcenírn, formau ruihradních ýsadeb'

Specifickou problematikou je inJormovdní veřejnosti, laerd aÍsahy
do zekně vnftrui mimořddně citlivě, protože lidé mají ke stromům

často silný vztah. Proto je vhodnd ma,seimdlní otevřenost úřadtl

a co nejširší zapojení občanťl do rozhodovacích procesů, a to i nad
rdmec ztÍkona.Vizitkou dobře spravovaného města či obce je mimo
jiné take lwa]itní a dobře udržovanó zeleň'

Do tohoto informačního listu jsme shrnuli jak prdvní rómec ochra-
ny zeleně, taknaše praktické zkušenosti a doporučení.Věříme, že

Vdtn bude náš mafurtd k užithl při Vašem rozhodovdní.

7'.Yýznam stromů přo kvalltu žlvota

Dřeviny mají klíčový význam pro kvďitu života obyvatel, zejména

ve městech. Komise pro životní prostředíAkademie věd ČR varuje

před zhoršením zdraví populace, které může způsobit netyážené
kácení městské zeleně a následné zvýšení znečištění ovzduší.

ZlepšuJí mtkroklIma

Teplota ve stínu stromu byvá za slunečného letrrí}ro dne až o 3 "C

nižší než teplota ve stínu mrtvého předrnětu (např. slunečníku).

Strom odpďuje vodu a k tomu sPotřebovává tepelnou energii. JeJi
vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaff za den až 400 litru vody.

Nejenže tím vyrovnává teplotrí výkyvy' ale také pňrozeně doplňuje

vzdušnou vlhkost,t*erájev mástském prostřeď až o třetinu nižší než

ve volné k'njině'7*lené plochy také zachycují srážkovou vďu, ktení
jinak bez uátku odtélcí kanalizací , a fiedcbazejí tÍm vzniku povodní.

Zachyculi prach a škodlivlny

Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do

ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle Co' oxidů du-

síku apřízemního ozónu stromy pohlcujítakéjemný polétavý prach'
kteý na sebe vážetoxickélátky a jezdrojemvážných onemocněď'
Studie prováděná ve Ve|ké Británii prokázala, že vysazovámím
stromů v urbanizovaných oblastech lze snÍžit znečištění ovzduší
polétavým prachem až o čwrtinu.

Zmfuňu!ívítt

Souvislý prís stromů dokáže zpomalit rychlost vétru až o 90 vo.

Stromy tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru.

Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stÍomy rostou na

zatravněné ploše - prach usazený na trávníku se už znovu nevíří'

Sloužílako bIotop

Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně

ohtožených z zákonem zvláště chráněných druhů ' Staré a dožívající
dřeviny jsou bohaým ekosystémem pestré palety různých druhů
organizmů. Ve městech jsou stromy a křoviny často jediným

útočištěm hmyzu a ptlíků.

ZhodnocuJí bydlení

V praxi se prokazttje,že zeleťtzvyšuje atraktivitu měst a obcí a také

hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně mflžebýt až

o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokďitě.
Městské Parky a stromořaď zvyšují oblibu příslušných čwttí k by-
dlení'



2. Stromy a úřední praxe

KácenÍ dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 1 l 4i l992 sb..
o ochraně přírody a krajiny (dále jen ,'zákon o ochraně přírody''),
a jeho prováděcí vyhláška č. 395lL992 Sb. Dřevinami rozumí
stromy či keře rostoucíjednotlivě i ve skupinách ve volrré krajině
Í v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdnÍ fbnd.

Všechny dřevinyjsou tímto zákonem pod hrozbou pokut chníněny
před poškozoviíním a ničením - o jejich kácení se Většinou rozhodu-
je ve správnÍm řízení. V někteých případech je přípustný ozna-
movací režim, stromy určité velikosti |ze kácet i bez oznámení.
Předmětem rozhodování není povolování ořezu dřevin.

Pokudjsou stromy památné, láIežejí ke zvláště chráněnému druhu
rostlin, nebo pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného
prvku či výrazlé uwářejí krajinný ráz' pak se na ně vztahuje ochra-
na přísnější - před povolením, oznámenÍm, anebo pouhým prove-
dením káceníje nutné Vydat příslušnou výjimku nebo souhlas.

Vydávání povolení ke kácení ve spÍávním řízení
na základě žádosti

Současná právní úprava vyžaduje až na výjimky povolení ke kácení
dřevi n, ojehož uděl ení či neudělení se rozhoduje ve správním řízení.
Jeho formální pruběh upravuje především zákon č- 500i20M sb.,
správní řád. Drobnými odchylkami u lhůt (zejm. 60 dnů na rozhod-
nutí o žádosti) a rozšířením okruhu účastnlků (občanská sdružení)
jsou pravidla podle správního řádu doplněna zákonem o ochraně
přírody ($ 7o,11 a 83). Vydané povolení má formu správního
rozhodnutí a musí obsahovat výrok, jeho odůvodnění a poučení
o opravném prostředku- Je přezkoumatelné řádnýrn opravným
prostředkem _ účastníci řízení mohou podat odvolání.

Náežitosti žádosti o povolení kácení upravuje obecně $ 37 odst.
2 správního řádu a dále pak $ 8 odst.3 vyhlášky č.395/1992 Sb.
Žádost musÍ být prsemná a musí obsahovat:

a) jméno, datum narození a adřesu Žadatele (právnická osoba
místo data narození uvede identifikačnÍ číslo - Ič; v případě
spoluvlastníků i jejich údaje a podpisy minimálně nadpoloviční
většiny z nich - účastník] řízeníjsou všichni spoluvlastníci),

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověňt v katastru
nemovitostí, či nájemního nebo uŽivatelského vztahu žadarele
k pozemkům a k -dřevinám (v případě žádosti nájemce též
souhlas vlastníka),

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (zejm_ jejich druh
a počet)

d) udání obvodu kmene stromu ve v'ýšce 13o cm nad zemí
(u keřů či souvislého mladého náletu dřevin do cca 3 metrů
výšky se udává velikost plochy v m'?)

e) situaění zákres (mapka v potřebnérn měřítku - často postačí
zákres do snímku z katastru nemovitostfl,

f) zdůvodnění kácení jednotlivých dřevin,
g) oznaěení úřadu,jemužje žádost určena,
h) podpis osoby, která Žádá (nebo kterájednájménem žadatele).

Žádost může podat pouze vlastnft pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém
dřeviny rostou. Pokud Žádost podá-jiná osoba a nemá plnou moc'
pokud chybí další povinné náežitosti nebo trpÉli žádostjinými va_
dami, pomůŽe úřad žadate]i nedostatky odstranit na místě nebojej
vyzve k jejich odstranění' poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu
a poučíjej o následcrch neodstranění nedostatků v této lhůtě (zamÍ_
nutí žádosti); současrrě m'ťtžeíízenÍ přerušit (podle $ ó4 správního
řádu).
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