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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 1/2014, 

 konané dne 27. 2. 2014 ve Vlasenici 
 

 

Přítomni: p. Houška, p. Krejča,  p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Langová J., pí. Kosová, pí. Zahradníková 
Přítomno všech 7 členů – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné po celou dobu zasedání. 
  
Program schůze: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Zprávy kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí roku 2013 
3. Rozpočtové opatření č. 7 
4. Účetní závěrka za rok 2013 
5. Schválení vnitřních směrnic a předpisů na rok 2014 
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 
7. Záměr prodeje stavebního pozemku parc. č.  466/25  

 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Nikdo z přítomných nevznesl doplňující 
body k projednání. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje program zasedání č. 1/2014 konaného dne  

27. 2. 2014 ve Vlasenici. 

Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno. 

 
2. Paní Jitka Langová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s výsledkem kontrol 

finančního a kontrolního výboru za období 10 – 12 roku 2013. Při kontrolách finančního 
hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků i plnění úkolů plynoucích z usnesení 
obecního zastupitelstva nebyly shledány žádné nedostatky. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru  

za 4. čtvrtletí roku 2013. 

Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno. 

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo 7. rozpočtové opatření, s nímž je seznámil starosta (viz příloha) a 
které je vyvěšeno na elektronické úřední desce. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 7. rozpočtové opatření, které na základě 

vnitřní směrnice schválil starosta obce dne 31. 12. 2013.  

Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno. 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2013, kterou sestavila účetní 
       paní Mazancová (viz příloha). 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje účetní závěrku za rok 2013. 

       Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

       Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno. 
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5. Účetní obce paní Mazancová předložila zastupitelstvu k odsouhlasení vnitřní předpisy a směrnice. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní předpisy a směrnice obce Lhota-Vlasenice pro rok 2014.  

Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno. 

 

6. Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Lhota-Vlasenice. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhota-Vlasenice. 

Výsledek hlasování:   Pro  7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno. 

 

7. Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje stavebního pozemku parc. č. 466/25. Jedná se o 
stavební parcelu o velikosti 1.190 m2, kterou obec odkoupila od manželů Petra a Moniky 
Houškových poté, co se jejich projekt na výstavbu RD neslučoval s územním plánem obce Lhota-
Vlasenice. Cena za pozemek je stanovena na 119.000,- Kč a zároveň kupující uhradí náklady 
spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí. Záměr s podmínkami bude vyvěšen na úřední 
desce. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 466/25 o výměře 

1.190 m
2
 za cenu 119.000,- Kč.  

Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7/2014 bylo schváleno. 

 
8. Starosta obce informoval zastupitele, že dne 13. 3. v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 a 5 a § 5 

odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a 
dobrovolných svazků, proběhne přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2013. 
 

9. Příští schůze zastupitelstva obce se uskuteční 27. 3. 2014 v 19 hodin ve Vlasenici. 
 
 
27. 2. 2014            
Zapsala: M. Kosová  
                místostarostka                                                     Ověřovatelé zápisu: 

          Ota Dohnal 
 
                                                                                                Jaroslava Zahradníková  
 
Starosta obce: Milan Houška                                         


