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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 11/2014,  

konané dne 28. 12. 2014 ve Lhotě 
 

Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová,  
                 pí. J. Langová, pí. P. Mazancová  
 
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání.  
 
Zapisovatelem byla určena paní Jitka Langová.  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Ota Dohnal a paní Pavla Mazancová.  
 
Navržený program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení rozpočtu na rok 2015 
3. Plán obnovy obce Lhota – Vlasenice na období 2015 – 2018 
4. Záměr na prodej a směnu části pozemku parcely č. 27/1 o výměře 31 m2 
5. Informace o dotacích z POV Vysočina 2015 
6. Rozpočtový výhled obce na období 2015 - 2019 
7. 5. rozpočtové opatření 
8. Možnost uspořádání závodu rallye s průjezdem obcemi Lhota a Vlasenice 
9. Uzavření DPP s kronikářkou p. Marií Vintrovou na rok 2015 
10. Mzda zastupitelů – výše odměny pro předsedy finančního a kontrolního výboru 
11. Zákaz vstupu psů do kuželny ve Lhotě 
12. Provozování bowlingové dráhy – leden 2015 
      Diskuse 
 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona o obcích byl program zasedání doplněn o body č. 10 až 12.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 11/2014 

konaného dne 28. 12. 2014 ve Lhotě.  

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 122/2014 bylo schváleno.  

 
2. Zastupitelstvo projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2015, které byly vzneseny 
v době jeho vyvěšení (úřední deska, elektronická úřední deska). Zastupitelstvo obce 
přistoupilo ke schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2015.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2015 ve výši 3 330 000 Kč 

na straně příjmů i výdajů.   

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 123/2014 bylo schváleno.  
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3. Zastupitelstvo obce projednalo plán obnovy obce Lhota - Vlasenice na období 2015 – 

2018.    

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje plán obnovy obce na období 2015 – 2018.  

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   

Usnesení č. 124/2014 bylo schváleno.  

 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodat a směnit část parcely č. 27/1 o výměře 31 m2 

v k. ú. Lhota – Vlasenice u Kamenice nad Lipou.     

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 27/1 o 

výměře 21 m
2
 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou za cenu 50 Kč/m

2 
a záměr o směně 

pozemku parc. č. 27/4 o výměře 10 m
2
 ve vlastnictví pana Františka Bednáře za část 

pozemku parc. č. 27/1 o výměře 10 m
2
 ve vlastnictví obce.     

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   

Usnesení č. 125/2014 bylo schváleno.  

 

 

5. Starosta obce informoval zastupitele o možnosti podání dotace v Programu obnovy 

venkova Vysočiny 2015 a zároveň navrhl do tohoto programu podat žádost na obnovu skladu 

dřeva (stodoly) u bývalého kravína ve Vlasenici. V programu budou požadovány finance na 

zbudování základové desky skladu dřeva. Celková investice bude ve výši 260 000 Kč. 

Požadovaná dotace bude 130 000 Kč.       

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci v Programu obnovy 

venkova Vysočiny 2015 na obnovu skladu dřeva (stodoly) ve Vlasenici. Požadována bude 

dotace ve výši 130 000 Kč na zbudování základové desky skladu dřeva, celková výše 

investice dosáhne 260 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním této žádosti.   

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   

Usnesení č. 126/2014 bylo schváleno.  

 

 

6. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období 2015 – 2019.    

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočtový výhled na období 2015 – 2019.  

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   

Usnesení č. 127/2014 bylo schváleno.  
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7. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 5 ze dne 30. 11. 2014.  
Příjmy:  
Dotace ÚP na pracovníky VPP……………………………………………………………………………..……22 780 Kč  
Vratka dotace na volby do obecního zastupitelstva..………………………………..……..…… - 12 080 Kč 
Výdaje:  
Oprava vodovodního řádu…..……………………………………………………………………………..……22 780 Kč  
Oprava vodovodního řádu ……………….………………………………………………………………..… - 12 080 Kč 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí 5. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 

2014 ve výši 10 700 Kč na straně příjmů a výdajů.  
Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 128/2014 bylo schváleno.  

 
8. Na zastupitelstvo obce se obrátili pan Michálek a pan Mazanec s žádostí o povolení konání 
závodu rallye v pátek 26. 6. 2015 ve večerních hodinách a o možnost průjezdu přes obce 
Lhota a Vlasenice.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice zrušuje žádost o povolení konání závodu rallye 

v pátek 26. 6. 2015 a nesouhlasí s průjezdem obcemi Lhota a Vlasenice.    

Výsledek hlasování:              PRO   3                                PROTI   2                             ZDRŽELI SE   2   
Usnesení č. 129/2014 nebylo schváleno.  

 
9. Zastupitelstvo obce projednalo opětovné uzavření dohody o provedení práce 
s kronikářkou paní Marií Vintrovou v roce 2015.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s  paní 

Marií Vintrovou (kronikářkou obce) na rok 2015 za stejných podmínek jako v roce 2014.  

Výsledek hlasování:              PRO   6                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   1   
Usnesení č. 130/2014 bylo schváleno.  

 
10. Zastupitelé obce - předseda kontrolního výboru pan Radek Dohnal a předsedkyně 
finančního výboru paní Milena Kosová se dobrovolně vzdávají měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce schválené usnesením č. 95/2014.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí, že se pan Radek Dohnal (předseda 

kontrolního výboru) a paní Milena Kosová (předsedkyně finančního výboru) dobrovolně 

vzdávají měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, která 

jim byla schválena usnesením č. 95/2014.    

Usnesení č. 131/2014 bylo projednáno. 

 

11. Na zastupitelstvu obce byla projednána možnost vstupu psů do nově zrenovované 
kuželny ve Lhotě.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje zákaz vstupu psů do kuželny ve Lhotě. 

Důvodem k tomuto rozhodnutí je snaha zabránit poškozování obecního majetku.  
Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 132/2014 bylo schváleno.  
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12. Na zastupitelstvu obce byl projednán prozatímní způsob provozování bowlingové dráhy 
v kuželně ve Lhotě. Informace o pronájmu budou upřesněny na další schůzi zastupitelstva.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje výši pronájmu bowlingové dráhy ve Lhotě 

v měsíci lednu 2015 v následující podobě:  

- trvale žijící občané nebo vlastníci nemovitosti v obci Lhota – Vlasenice – ZDARMA 

- ostatní pronajímatelé - 150 Kč/HODINA 

Výsledek hlasování:              PRO   7                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 133/2014 bylo schváleno.  

 
Diskuse: 
- provozování bowlingu ve Lhotě 
- informace o plánované elektrárně na spalování dřevní štěpky  
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:08 hodin a ukončeno ve 21:15 hodin. 

 

29. 12. 2014            

Zapsala:   J. Langová (místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                                  Ota Dohnal 

                                                                                                         Pavla Mazancová  
Starosta obce: Milan Houška                                       

 

 


