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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 2/2014, 
 konané dne 10. 4. 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 usnášení schopné po celou dobu zasedání. 
Ověřovateli zápisu byla určena paní J. Zahradníková a pan O. Dohnal. 
  
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Závěrečný účet a Zpráva o kontrole hospodaření obce za rok 2013 
3. Finanční a kontrolní výbor – pokyn k provedení kontroly za 1. čtvrtletí roku 2014 
4. Nedostatky zjištěné při inventuře pozemků  
5. Vyhodnocení I. etapy opravy kuželny a informace o II. etapě 
6. Informace o kontrole z FÚ – poskytnutá dotace na kulturní dům 
7. Dotace dětské hřiště 
8. Dotace na obnovu pomníku, rybníka a návsi 
9. Dotace na letošní závody na kolech „Okolo Vlasenice“ 
10. Dotace na zametací stroj 
11. Odečty vodoměrů 
12. Žádost pana Nováka (Vlasenice č. p. 13) na zakoupení pozemku parc. č. 488/59 (285 m2) 
13. Příprava podkladů na výroční schůzi zastupitelstva obce 
14. Informace o volbách do Evropského parlamentu 
15. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014130006712/001  
16. Schválení smlouvy se společností EKO-KOM a.s. 
17. Zpráva hajného o těžbě a dotacích na les za rok 2013 
18. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030017950/001 
19. Prodej stavebního pozemku parc. č.  466/25  
20. Zpráva o prodeji štípaného palivového 
21. Schválení podrobného rozpočtu 
22. Nová účetní  
23. Zakoupení notebooku pro potřeby obce 
24. Oprava kbelu u rybníka ve Lhotě 
25. Nové vodovodní přípojky 
26. Hasičské závody 
27. Diskuse 
 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 zákona 
o obcích byl program zasedání doplněn o body 16 až 26. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje program zasedání č. 2/2014 konaného dne  
10. 4. 2014 ve Vlasenici. 
Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8/2014 bylo schváleno. 
 

2. Dne 13. 3. 2014 provedl Krajský úřad Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obce Lhota-
Vlasenice za rok 2013 se závěrem: 
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     Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené 
v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to nedostatky spočívající 
v porušení povinností územního celku stanovených zvláštním předpisy: Zastupitelstvo obce se 
nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. 

      Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice nebyla zjištěna rizika vyplývající z výše 
uvedených chyb, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti. 
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření zastupitelstvo obce projednalo závěrečný  
účet za rok 2013, který byl spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota-
Vlasenice zveřejněn na obecní vývěsce a elektronické úřední desce od 14. 3. 2014 do 9. 4. 2014. 
 

Závěrečný účet obce Lhota-Vlasenice za rok 2013 
 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů) 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 
           Plnění k 31. 12. 2013     RU  
Třída 1 – daňové příjmy  1 590 884,66 Kč   26,17 % 
Třída 2 – nedaňové příjmy  3 890 571,47 Kč   64,00 % 
Třída 3 – kapitálové příjmy     229 700,00 Kč     3,78 % 
Třída 4 – přijaté transfery     367 547,00 Kč     6,05 % 
Příjmy celkem:   6 078 703,13 Kč     100 % 
Třída 5 – běžné výdaje  4 157 377,01 Kč  95,36 % 

Třída 6 – kapitálové výdaje     202 400,00 Kč    4,64 % 

Výdaje celkem:   4 359 777,01 Kč    100 % 
Třída 8 – financování    +795 867,00 Kč  
úvěr u Komerční banky ve výši 1.000 000,- Kč z června roku 2011 – splacen bude 31. 3. 2014 
 

Hospodářská činnost 
Náklady celkem:                                   1.931.952,00 Kč   
Výnosy celkem: 3.255.355,00 Kč 
Zisk: 1.323.403,00 Kč                               
 

Přijaté dotace  
4111 – neinvestiční dotace na volby  16 863,00 Kč   
4112 – neinvestiční dotace na správu 54 400,00 Kč  
4116 – dotace na pokrytí mzdových výdajů z ÚP 186 784,00 Kč  
4122 – neinvestiční dotace na opravu kuželny                                    109 000,00 Kč 
 
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2013 

 brutto k 31. 12. 2012         brutto k 31. 12. 2013 
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 175,00 Kč 7 175,00 Kč 
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 325 197,00 Kč 325 197,00 Kč 
021 stavby 34 245 375,29 Kč 34 245 375,29 Kč 
022 samostatné movité věci 482 909,00 Kč 482 909,00 Kč 
028 drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 182 842,80 Kč 1 226 813,80 Kč 
031 pozemky 7 914 830,40 Kč 7 735 700,40 Kč 
042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 46 800,00 Kč 46 800,00 Kč  
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice závěrečný účet za rok 2013 schválilo s výhradou.  
Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb, zjištěných při kontrole hospodaření: 
zastupitelstvo obce bude důsledně dbát na dodržování § 92 odst. 1 zákona o obcích, který 
ustanovuje, že se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.  
Zastupitelstvo obce schválilo pravidelné konání schůze zastupitelstva každý poslední čtvrtek 
v měsíci od 19 hodin.  
Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/2014 bylo schváleno. 
 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje paní J. Zahradníkovou (předsedkyni kontrolního výboru) provedením 
kontroly plnění usnesení za 1. čtvrtletí roku 2014 - do 31. 5. 2014 

   Kontrolní výbor: předseda – pí. J. Zahradníková, členové – pí. J. Juračková, p. M. Krejča  
Činnost kontrolního výboru – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce: 

- provádí kontrolu plnění úkolů plynoucí z usnesení obecního zastupitelstva   
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem  
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.  

      Zastupitelstvo pověřuje paní J. Langovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. čtvrtletí roku 2014.  

      Termín – do 31. 5. 2014 
      Finanční výbor: předseda – pí. J. Langová, členové – pí. M. Dohnalová, pí. N. Zahradníková  
      Činnost finančního výboru – provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky  

obce: 
- kontrola finančního hospodaření   
- kontrola účelnosti vynakládání finančních prostředků  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedkyně kontrolního a finančního výboru provedením kontroly 
plnění usnesení zastupitelstva obce a kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
obce za 1. čtvrtletí roku 2014 s termínem do 29. 5. 2014.  

       Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0          Zdrželi se 0 
       Usnesení č. 10/2014 bylo schváleno. 

 
 

4. Místostarostka informovala ostatní zastupitele obce o výsledku fyzických inventur za rok 2013.  
Při inventuře pozemků bylo zjištěno, že parcela číslo 500/1, na níž stojí víceúčelový objekt, je stále 
na účtu 0310500 – ostatní plocha-skládka (správně by tato parcela měla být na účtu 0310400 – 
zastavěná plocha).  V poznámce k inventuře pozemků za rok 2012 je uvedeno, že bude podána 
žádost na vklad víceúčelového objektu do KN, čímž by došlo ke správnému zápisu v LV 10001.  
Dále byly zjištěny případy, kdy mají občané svůj majetek na obecních pozemcích. Vzhledem 
k novému Občanskému zákoníku, který začal platit od 1. ledna roku 2014, je nutné tyto 
nesrovnalosti řešit co nejdříve. 

       Návrh usnesení: 
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce podáním návrhu na vklad 

víceúčelového objektu do katastru nemovitostí. 
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu a místostarostku obce přípravou 

podkladů, na jejichž základě budou zahájena jednání s občany, jejichž majetek se nachází na 
pozemcích obce. 

      Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti  0          Zdrželi se  0 
Usnesení č. 11/2014 bylo schváleno. 
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5. Starosta obce předložil zastupitelstvu vyhodnocení I. etapy opravy kuželny ve Lhotě (viz příloha), 

kdy celkové náklady činily 803.902,- Kč a poskytnutá dotace byla 109.000,- Kč, spoluúčast obce 
činila 694.902,- Kč.  
Starosta obce informoval o podání žádosti na dotaci na II. etapu opravy – zateplení kuželny včetně 
stavebních úprav, ve výši 1.216.969,- Kč včetně DPH (DPH je uznatelný náklad). Způsobilé náklady 
projektu činí 1.015.305,- Kč a výše požadované dotace činí 913.774,- Kč. Schvalování dotace je 
tříkolové, dvěma koly jsme úspěšně prošli, proto se dá předpokládat, že do konce dubna by 
dotace měla být schválena. Pak musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele, čili realizace 
proběhne v září a říjnu. Faktury musí být proplaceny do konce roku 2014. 
Dále byla v lednu 2014 podána žádost na dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 106.000,- Kč 
na kuželkářskou dráhu a stavěče. Tato dotace nám byla schválena. Realizace proběhne spolu se 
stavebními opravami v září a říjnu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu starosty o I. etapě opravy kuželny 
a informaci o dotaci na II. etapu opravy. Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci na kuželkářskou 
dráhu a stavěče ve výši 106.000,- Kč z POV. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12/2014 bylo schváleno. 
 

6. Starosta obce podal informaci o kontrole z FÚ Kraje Vysočina, která byla zahájena v listopadu 
2013 a ukončena v lednu 2014. Kontrola byla zaměřena na účelnost využití prostředků ze státního 
rozpočtu (MF ČR) poskytnutých na opravu kulturního domu ve Vlasenici. Při kontrole bylo 
zjištěno, že Obec Lhota-Vlasenice nedodržela závazný termín pro předložení dokumentace 
závěrečného vyhodnocení akce poskytovateli (30. 6. 2011) a tím došlo k neoprávněnému 
použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve smyslu § 3 e) a porušení rozpočtové 
kázně ve smyslu § 44 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb. FÚ obci vyměřil odvod do státního 
rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 15.500.000,- Kč a penále za prodlení s odvodem za 
porušení rozpočtové kázně za období od  1. 7. 2011 do 3. 2. 2014 ve výši 14.709.500,- Kč. Obec 
Lhota-Vlasenice podala odvolání na Generální finanční ředitelství v Praze na základě Čl. II odst. 
2 písm. a) Pokynu č. GFŘ-D-15 a nyní čekáme na vyjádření k odvolání.  
Dle znění odst. 2 písm. a): v případě, že včasné nesplnění povinnosti nemělo vliv na naplnění 
účelu dotace, se penále promíjí v celém rozsahu a ze sazby odvodu musí být uhrazeno 0,25%, 
což v našem případě činí 39.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu starosty o výsledku kontroly na 
účelnost využitých prostředků poskytnuté dotace na opravu kulturního domu ve Vlasenici. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 13/2014 bylo schváleno. 
 

7. Starosta obce informoval o podané žádosti na vybudování dětského hřiště v obou místních 
částech obce Lhota-Vlasenice.  Projekt a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 
byly objednány u firmy pana Františka Smitky, Přívětice 101, Radnice u Rokycan. Rozpočet činí 
655.324,- Kč, požadovaná dotace je ve výši 70%.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o podání žádosti na výstavbu 
dětského hřiště. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 14/2014 bylo schváleno 
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8. V únoru byla podána u VIA RUSTICA Pacov žádost o dotaci na obnovu pomníku, rybníka a prostoru 

návsi. Tato žádost nám byla zamítnuta, protože tento dotační titul se nevztahuje na obnovu 
hasičských nádrží. Z toho důvodu byla zahájena jednání s firmou RATIFICO o podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu životní prostředí. Celková výše rozpočtu je 939.243,- Kč, výše 
požadované dotace je 70% = 655.370,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu o neúspěšném podání žádosti u VIA 
RUSTICA a schvaluje podání žádosti přes společnost RATIFICO. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  1          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 15/2014 bylo schváleno. 
 

9. Starosta obce informoval zastupitele o podané žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
na cyklozávod „Okolo Vlasenice 2014“. Předpokládané celkové náklady jsou 140 tis. Kč a 
požadovaná dotace činí 50 tis. Kč (36 %). Letos se závody uskuteční 19. července. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí, že byla podána žádost o dotaci na 
cyklozávod Okolo Vlasenice.  
Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 16/2014 bylo schváleno. 
 

10. V rámci nově vyhlášené dotace na snížení prašnosti v obcích je možno podat žádost na zametací 
stroj a čelní sekačku + vyžínací rameno za traktor. Výše dotace je 90%. Zastupitelstvo využije 
nabízené možnosti ukázkového předvedení stroje přímo u nás v obci v průběhu následujících 14 
dnů. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci na zametací stroj. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  1          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 17/2014 bylo schváleno. 
 

11. V návaznosti na dokončení stavby „Vlasenice u Kamenice – obec – kabel NN“ na pozemcích parc. 
č. 500/1 a 473 (připojení víceúčelového objektu k distribuční soustavě – kabel a skříň) a v souladu 
s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030008426/001 
uzavřené dne 3. 5. 2013 byl obci předložen k odsouhlasení návrh na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JH-014130006712/001. Společnost E.ON Distribuce a.s. bude mít dle této 
smlouvy právo provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000,- Kč. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
JH-014130006712/001 se společností E.ON Distribuce a.s.se sídlem v Českých Budějovicích. 

       Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
       Usnesení č. 18/2014 bylo schváleno. 
 
12. Zastupitelstvo obce se seznámilo s novou Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů, kterou obci zaslala k odsouhlasení Společnost EKO-KOM.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů s účinností od 1. 4. 2014 na dobu neurčitou. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
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Usnesení č. 19/2014 bylo schváleno. 
13. Zastupitelstvo obce pověřuje pana J. Kubíčka a pana J. Zahradníka provedením odečtu vodoměrů 

do konce dubna 2014. Poplatky za vodné budou vybírány od května ve výši 15 Kč/m3. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje p. J. Kubíčka a p. J. Zahradníka, aby v měsíci 
dubnu provedli odečet vodoměrů. 

       Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
       Usnesení č. 20/2014 bylo schváleno. 

 
 

14.  Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Vladimír Novák se žádostí o odkoupení, resp. směnu 
pozemku parc. č. 488/59 (285 m2), která je ve vlastnictví obce Lhota-Vlasenice (LV 100001)  
a parc. č. 17/3 (21 m2) a 17/4 (118 m2), které jsou ve SJM Novákových (LV 118). Vzhledem k tomu, 
že na parcelách ve vlastnictví manželů Novákových je zástavní právo, zastupitelstvo obce 
požaduje, aby pan Novák doložil souhlas banky s tím, že parcely č. 17/3 a 17/4 budou zástavního 
práva zproštěny. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice souhlasí se směnnou smlouvou za podmínky, že nebude  
na pozemku č. 17/3 a 17/4 zástavní právo. 
 Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 21/2014 bylo schváleno. 
 

15. Podklady na výroční schůzi – FIN, zprávy kontrolního a finančního výboru, zpráva o hospodaření 
v lese a plnění lesního plánu, program obnovy, podrobný rozpočet na rok 2014 je nutno dodat ke 
kompletaci do 25. dubna 2014. Výkaz FIN 12-2013 byl předán všem zastupitelům k prostudování. 
 

16. Místostarostka podala informaci o probíhajících přípravách a technickém zabezpečení voleb do 
Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23. a 24. května 2014 (složení OVK, 
zapisovatelkou byla určena sl. Marie Houšková, voličské průkazy je možno vydávat od 8. 5. 2014). 
Informace budou průběžně uveřejňovány na úřední desce. 

 
17. Hajný pan Kubů předložil zastupitelům zprávu o těžbě v roce 2013. Řízenou těžbou bylo v k.ú. 

Lhota vytěženo 363 m3 a v k.ú. Vlasenice 150 m3.  
Během dvou letních bouřek však došlo k velkým polomům především ve Vlasenici, z toho důvodu 
máme těžbu dle Desetiletého lesního plánu v předstihu o jeden rok (ročně se může dle tohoto 
plánu těžit cca 900 m3).  
V letošním roce se proto těžit nebude, zpracovávat se budou pouze polomy. Vzhledem k tomu, že 
se zalesňuje až druhý rok po kalamitě, tak v lokalitách Antonka a Rasovna, kde byly loni polomy 
největší, se bude zalesňovat nejdříve letos na podzim nebo na jaře roku 2015. Průběžně také 
budou doplňovány sazenice stříbrného smrčku pod elektrické vedení do oplocenky v Zálamech, 
odkud se pak vyřezávají na Vánoce. 
Byla nám od Kraje Vysočina proplacena dotace na zalesnění ve výši 33.000,- Kč a ještě je podána 
žádost na dotaci ve výši 4.500,- Kč. 
Dále pan Kubů podal informaci o nové vyhlášce a tzv. systému náležité péče. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu hajného o těžbě v lese v roce 2013. 
 Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 22/2014 bylo schváleno. 
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18. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s. o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030017950/001. V současné době společnost Fiera, a.s. 
 z Jindřichova Hradce zpracovává projektovou dokumentaci na akci-stavbu „Vlasenice u Kamenice, 
vodárna – kabel NN“. V souvislosti s projektovou přípravou a plánovanou realizací této stavby 
dojde i k dotčení nemovitosti – pozemku parc. č. 457/10 a 490/4 v k.ú. Vlasenice u Kamenice nad 
Lipou, protože zde bude umístěn kabel NN a kabelový pilíř. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. 1030017950/001 se společností E.ON Distribuce a.s.se sídlem v Českých 
Budějovicích. 

       Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
       Usnesení č. 23/2014 bylo schváleno. 

 
19. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 2. 2014 usnesením č. 7/2014 schválilo záměr 

prodeje stavebního pozemku parc. č. 466/25. Záměr s podmínkami byl vyvěšen na úřední desce 
od 28. 2. do 31. 3. 2014. Zájem o koupi pozemku měl jediný zájemce – manželé Aleš a Pavlína 
Urbanovi z Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje prodej pozemku parc. č. 466/25 o výměře 1.190 
m2 za cenu 119.000,- Kč manželům Urbanovým z Kamenice nad Lipou.  
Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 24/2014 bylo schváleno. 
 

20. Na základě nespokojenosti některých spoluobčanů na způsob prodeje suchého dřeva z bývalého 
kravína ve Vlasenici, podle nichž údajně docházelo k nekontrolovanému odvozu tohoto dřeva 
některými zájemci bez jakékoli evidence, předložil pan Matěj Houška podrobnou evidenci 
štípaného palivového dřeva, včetně jmenovitého seznamu zájemců, kteří za odběr tohoto dřeva 
zaplatili.  
Stanovisko starosty k tomuto problému: 
Každý potencionální zájemce o toto dřevo se nahlásil Matějovi a ten mě předem o všem 
informoval. Na tomto základě se Matěj Houška s každým z těchto zájemců dohodl, že mu dřevo 
odveze, popřípadě si dřevo naloží sám na vlastní náklady, a Matěj mu následně množství dřeva 
přeměřil a podklady předal paní Kosové, která vystavila doklad k proplacení.   
Na závěr bych chtěl Matějovi Houškovi poděkovat za perfektně zvládnutý prodej štípaného dřeva.  
I přes to, abychom do budoucna předešli těmto neopodstatněným dohadům, navrhuji, aby další 
prodej tohoto dřeva organizoval a řídil hajný pan Kubů.  
Stanovisko zastupitelstva obce: 
Zastupitelstvo obce důkladně tento problém projednalo a došlo k závěru, že pan Matěj Houška 
prodej dřeva uloženého v bývalém kravíně, který musel být z důvodu změny vlastníka urychleně 
vyklizen, splnil v požadovaném termínu a bez jediného problému. Před prodejem bylo palivové 
dřevo přeměřeno (213,5 prm) a dle přehledu, který pan Matěj Houška předložil, a evidence 
v účetnictví obce bylo dosud zaplaceno za 173 prostorových metrů. Zbývajících cca 40 prm bude 
vyfakturováno Penzionu Johanka, až si dřevo uloží, a pan M. Houška ho bude moci přeměřit. 
Dále zastupitelstvo projednalo odměnu za nakládku a odvoz dřeva a rozhodlo, aby pan Matěj 
Houška na doložených 96 hodin práce vystavil obci Lhota-Vlasenice fakturu, která mu bude 
proplacena.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu Matěje Houšky o prodeji suchého 
dřeva jednotlivým zájemcům.  
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury panu Matěji Houškovi, přičemž hodina práce 
bude účtována částkou 150,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  1          Zdrželi se 0 
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Matěje Houšku i nadále prodejem palivového dřeva ve 
spolupráci s hajným panem Fr. Kubů. 
 Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
 Usnesení č. 25/2014 bylo schváleno. 
 

21. Zastupitelstvo obce projednalo podrobný rozpočet na rok 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje podrobný rozpočet na rok 2014. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 26/2014 bylo schváleno. 
 

22. Paní Hana Mazancová, která vede obci účetnictví, chce k 30. dubnu ukončit dohodu o provedení 
práce. Obec Lhota-Vlasenice proto od 1. 5. 2014 uzavře DPP s paní Pavlou Mazancovou, která bude 
novou účetní. Zastupitelstvo souhlasí s měsíční odměnou 4.000,- Kč. 
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce na zpracování 
účetnictví obce s paní Pavlou Mazancovou za měsíční mzdu 4.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 27/2014 bylo schváleno. 
 

23. Zastupitelstvo projednalo návrh starosty, aby se pro obecní účely (program na účetnictví, program 
na vyhodnocování cyklozávodů, zápisy z jednání zastupitelstva apod.) zakoupil notebook v hodnotě 
10.000,- až 15.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zakoupení obecního notebooku v hodnotě 
maximálně 15.000,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 28/2014 bylo schváleno. 
 

24. Pan Matěj Houška podal informaci o vypuštění rybníka ve Lhotě kvůli odbahnění. Zároveň se 
zjistilo, že je nutné opravit kbel (špatný odtok vody) a železné schody. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vybudování nového kbelu a betonových schodů 
 u rybníka ve Lhotě. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 1 
Usnesení č. 29/2014 bylo schváleno. 
 

25. Na zastupitelstvo obce se obrátily rodiny Pechkova, Langova a Strasserova se žádostí na vybudování 
přípojky k obecnímu vodovodu. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo a rozhodlo se vybudovat 
přípojku od Vintrů (stará chalupa) mezi víceúčelovým objektem a pozemkem pana Nováka až za 
biokompostér. Tuto část včetně šoupěte uhradí obec. Přípojky z tohoto místa si uhradí žadatelé na 
vlastní náklady. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vybudování vodovodní přípojky od Vintrů z č.p.14 
až za biokompostér na náklady obce. Přípojky z tohoto místa ke svým domům si uhradí občané. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 30/2014 bylo schváleno. 
 

26. V sobotu 17. května se uskuteční hasičské závody za účasti cca 15 družstev ve Lhotě na prostranství  
za kuželnou. Zástupci SDH Lhota-Vlasenice v této souvislosti požádali zastupitelstvo obce o 
příspěvek na organizační zabezpečení akce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro SDH Lhota-Vlasenice na 
organizační zajištění závodů hasičských družstev, které se uskuteční dne 17. 5. 2014. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 31/2014 bylo schváleno. 
 

27. Diskuse: 

• Stejně jako každý rok bude v obci k dispozici kontejner na velkoobjemový odpad.  
Ve Vlasenici bude kontejner přistaven v týdnu od 18. do 25. dubna a ve Lhotě od 25. dubna  
do 2. května. Občané budou o přistavení kontejneru informováni také na úřední desce. 
 

• Paní Marie Vintrová – kronikářka obce – přinesla ukázat kroniku se zápisy od vzniku obce až  
do roku 2012. Návrh zápisu za rok 2013 předala ke schválení starostovi. 
 

• Pan F. Bednář vznesl dotaz, zda nám honební společenství z Kamenice nad Lipou platí za užívání 
pozemků v k.ú. Lhota a Vlasenice. Starosta vysvětlil, že si obec musí podat žádost a slíbil, že ve 
spolupráci s paní Kosovou tuto žádost podá s tím, že lze žádat platbu za 3 roky zpětně. 
 

• Místostarostka informovala občany, že kominík pan Svoboda, který v naší obci čistil komíny a 
prováděl jejich revize, ukončil v lednu letošního roku svoji živnost a doporučil kominickou firmu 
Novák – Fousek z Pelhřimova. Kontakty jsou k dispozici na úřední desce, webových stránkách 
obce nebo na internetu. 
 

• Starosta informoval, že byl zahájen zkušební provoz LED svítidel (nainstalována jsou u obecního 
úřadu a u pomníku na návsi) od společnosti LED lights consulting s.r.o., která nám zároveň poskytla 
srovnání nákladů na energii stávajících a navrhovaných LED svítidel včetně kalkulace úspor a 
návratnosti investice. Starosta požádal občany, aby si na příští schůzi zastupitelstva připravili 
zhodnocení zkušebního provozu. Pokud budou spokojeni, uzavře obec s výše uvedenou firmou 
smlouvu na instalaci LED svítidel v obou místních částech.  
 

• Pan Vintr vznesl žádost na instalaci sloupu veřejného osvětlení v ulici domu č.p. 46, kde je již 
připraven kabel. Starosta přislíbil tuto žádost projednat s firmou Elektro Hadrava. 
 

• Ve středu 30. dubna se budou od 20 hodin pálit čarodějnice na obvyklém místě ve Vlasenici.  
Všichni občané jsou srdečně zváni, občerstvení bude zajištěno. 
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• Pan Oldřich Houška informoval zastupitelstvo a přítomné občany, že domluvil s kamenickým 
farářem konání mše v kapličce ve Vlasenici u příležitosti svátku sv. Prokopa. Pan farář bude mši 
sloužit v neděli 6. července 2014 od 14 hodin. Samozřejmě budou občané včas informováni  
formou plakátů. 
 

• Výroční schůze zastupitelstva obce se uskuteční v sobotu 3. 5. 2014 od 16:30 hodin. 
       

28. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 29. 5. 2014 v 19 hodin ve Lhotě. 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:10 hodin a ukončeno ve 23:06 hodin. 
 
 
10. 4. 2014            
Zapsala: M. Kosová  
                místostarostka                                                     Ověřovatelé zápisu: 

          Ota Dohnal 
 
                                                                                                Jaroslava Zahradníková  
 
Starosta obce: Milan Houška                                         


