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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 3/2015,  

konané dne 16. 4. 2015 ve Vlasenici 
 

Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová 
Omluveni: pí. P. Mazancová 
 
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání. 
 

Zapisovatelem byla určena paní J. Langová.  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M. Pechek a pan R. Dohnal.  
 

Navržený program zasedání:  
1. Schválení programu zasedání 
2. Účetní závěrka obce za rok 2014 
3. Závěrečný účet obce a Zpráva o finančním hospodaření obce za rok 2014 
4. Zpráva o průběhu inventarizace  
5. Zpráva finančního a kontrolního výboru za 4. čtvrtletí 2014 
6. Finanční a kontrolní výbor – kontrola 1. čtvrtletí roku 2015 
7. Odečet vodoměrů za rok 2014 
8. Prodej palivového dřeva občanům v roce 2015 
9.  Velkokapacitní kontejnery 
10. Podmínky provozování zametacího stroje  
11. Informace o přijetí dotace v rámci POV 2015 
12. Informace o stavu proplacení dotace na zateplení kuželny  
13. Smlouvy o nájmu pozemků (hřiště) – dodatky   
14. Oprava rybníku ve Lhotě 
15. Informace o kontejneru na textil 
16. Polední klid o víkendech 
17. Termín výroční veřejné schůze  
18. Informace o hospodaření v obecních lesích 

                  Diskuse  

 
1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona o obcích byl program doplněn o bod č. 18.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 3/2015 
konaného dne 16. 4. 2015 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 20/2015 bylo schváleno.  
 
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2014, kterou sestavila 
účetní paní Pavla Mazancová. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje účetní závěrku za rok 2014.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 21/2015 bylo schváleno.  
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3. Krajský úřad Kraje Vysočina provedl 17. 3. 2015 přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za 
rok 2014 (viz příloha 1) s následujícím závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky 
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření, a to: Územní celek 
nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek.“  

      Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2014 nebyla zjištěna rizika vyplývající 
z výše uvedené chyby, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 
v budoucnosti. 
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet 

obce Lhota - Vlasenice za rok 2014 (viz příloha 2), jehož návrh byl spolu se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice zveřejněn na obecní vývěsce a elektronické úřední 

desce od 18. 3. 2014 do 16. 4. 2014. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice závěrečný účet za rok 2014 schvaluje s výhradou. 
Zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb, zjištěných při kontrole hospodaření: 
Na základě nedostatků, zjištěných při kontrole hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 
2014, které spočívají v porušení §14 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – obsahové vymezení 
položky rozvahy A.II.6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, byla provedena 31. 3. 2015 
mimořádná inventarizace, na jejímž podkladě byla sjednána nápravná opatření. (viz 

příloha 3).  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 22/2015 bylo schváleno.  
 
4. Na základě usnesení č. 112/2014 byly v termínu od 29. 12. 2014 do 31. 1. 2015 provedeny 
inventury majetku obce Lhota – Vlasenice (viz Inventarizace 2014). Dne 31. 3. 2015 byla 
provedena mimořádná inventarizace, kterou byla sjednána nápravná opatření zjištěná při 
hospodářském auditu ze dne 17. 3. 2015.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o průběhu inventarizace za 
rok 2014.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 23/2015 bylo schváleno.  
 
5. Paní Milena Kosová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s výsledkem 
kontroly finančního výboru za 4. čtvrtletí roku 2014 (viz příloha 4). Při kontrole finančního 
hospodaření a účelnosti vynakládání finančních prostředků i plnění úkolů plynoucích z 
usnesení obecního zastupitelstva byly shledány následující nedostatky: 
- u některých faktur na vyšší finanční částky nejsou přiloženy dodací listy s rozpisem dodaného 
zboží, materiálu a provedené práce 
- na přijatých fakturách za těžbu dřeva chybí podpisy zastupitelů pověřených kontrolou 
hospodaření v obecním lese 
- porušení rozpočtové kázně při závěrečném vyhodnocení akce „ Kulturní dům ve Vlasenici“  
- uzavření finančně nevýhodné smlouvy s firmou Erste Grantika Advisory a. s. při zpracování 
dotace na nákup zametacího stroje  
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Pan Radek Dohnal (předseda kontrolního výboru) seznámil zastupitele s výsledkem kontroly 
kontrolního výboru za 4. čtvrtletí roku 2014 (viz příloha 5). Při kontrole plnění úkolů 
plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva a kontrole dodržování platných právních 
předpisů obecním úřadem byly zjištěny následující nedostatky: 
- dosud neproběhla revize elektroinstalací, elektrospotřebičů a hromosvodů  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního 
výboru za 4. čtvrtletí roku 2014 s následujícími doporučeními: 
Finanční výbor: 
1. vyžadovat od dodavatelů, aby k fakturám přikládali dodací list s rozpisem zboží, 
materiálu či provedených prací 
2. nechávat podepisovat faktury spojené s hospodařením v obecním lese odpovědnými 
pracovníky  
3. dodržovat podmínky smluv o poskytnutí dotace, aby nedocházelo k porušování 
rozpočtové kázně, spolupracovat při zpracování dokumentace ve větším počtu zastupitelů 
4. před podpisem smlouvy pečlivěji prostudovat smluvní podmínky, smlouvy před 
podpisem prostudovat ve větším počtu zastupitelů 
Kontrolní výbor: 
1. Zadat firmě Elektro Hadrava s. r. o. provedení elektrorevize obecního majetku, případně 
zajistit na elektrorevize jiného dodavatele.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 24/2015 bylo schváleno.  
 
6. Zastupitelstvo obce pověřuje paní Milenu Kosovou (předsedkyni finančního výboru) 
provedením kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. čtvrtletí 
roku 2015.   
Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) provedením 
kontroly plnění usnesení za 1. čtvrtletí roku 2015. 

      Termín kontrol – do 31. 5. 2015 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje předsedy finančního a kontrolního výboru 
provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce a kontroly hospodaření s 
majetkem a finančními prostředky obce za 1. čtvrtletí roku 2015 s termínem do 31. 5. 2015.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                   PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 25/2015 bylo schváleno.  
 
7. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala a pana M. Pechka provedením odečtu 
vodoměrů do konce dubna 2015. Poplatky za vodné budou vybírány v úředních hodinách na 
obecním úřadě ve Vlasenici.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala a pana M. Pechka, aby do konce dubna 2015 
provedli odečet vodoměrů.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 26/2015 bylo schváleno.  
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8. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky prodeje palivového dřeva občanům v roce 2015.   
Návrh usnesení:  
Občané si budou moci zakoupit palivové dřevo v roce 2015 o maximálním objemu 10 prm. 
Ceny zůstávají shodné s rokem 2014, a to:  
PALIVOVÉ DŘEVO 
1 prm dřeva samovýroba – 300 Kč včetně DPH 
1 prm dřeva z těžby – 450 Kč včetně DPH + náklady na traktor 
1 prm prořezávek – 50 Kč včetně DPH 
DŘEVO NA KROV 
1 prm – 800 Kč včetně DPH (maximálně 20 prm)  
TRAKTOR  
1 motohodina za 350,- Kč – občan, který si traktor zapůjčí, je povinen zapsat údaje do 
formuláře, který je uložen v knize jízd v traktoru a neprodleně částku uhradit na obecním 
úřadě v úředních hodinách 
Výsledek hlasování:              PRO 6                                  PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 27/2015 bylo schváleno.  
 
9. Zastupitelstvo obce projednalo objednání velkokapacitních kontejnerů do obcí Lhota a 
Vlasenice.  
Návrh usnesení:  
Kontejnery budou objednány do obcí v následujících termínech:  
Lhota:  4. 5. – 11. 5. 2015 
Vlasenice:  12. 5. – 18. 5. 2015   
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 28/2015 bylo schváleno.  
 
10. Zastupitelstvo obce projednalo podmínky provozování zametacího stroje.  
- vyvážení odpadu  
- množství zametacích hodin 
- zakoupení rádia do stroje      
- havarijní pojištění  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje následující podmínky, které se týkají zametacího stroje. 
Zametený odpad se bude vyvážet do prostoru biokompostéru a následně jím budou 
zaváženy lesní cesty. Zametací hodiny budou plněny dle podmínek dotace. Pan Jan Pechek 
zakoupí a namontuje do stroje rádio. Smlouva o havarijním pojištění byla vyřízena se 
společností Kooperativa.   
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 29/2015 bylo schváleno.  
 

11. V rámci POV 2015 byla obci schválena dotace ve výši 105 000 Kč. Žádost byla podána na 
opravu komunikace ve Vlasenici od rozcestí u pana Rataje směrem k domu pana Váni (část 
parcely č. 459) a opravu části komunikace ve Lhotě od pana Dohnala směrem na Rodinov 
(parcela č. 537).    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ve výši 105 000 Kč v rámci POV 2015, která 
byla podána na opravu komunikace ve Vlasenici (část parcely č. 459) a ve Lhotě (parcela č. 
537), zároveň pověřuje starostu obce výběrem dodavatele na tuto opravu.    
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 30/2015 bylo schváleno.  
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12. Starosta obce informoval o stavu proplacení dotace na zateplení kuželny. Na SFŽP byly 
zkontrolovány všechny potřebné dokumenty, nyní musí být v dotačním systému Benefit 
vygenerována žádost o platbu a následně bude dotace obci proplacena.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu proplacení dotace na kuželnu.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 31/2015 bylo schváleno.  
 

13. Na zastupitelstvo obce se obrátili pronajímatelé pozemků, na kterých jsou provozována 
obecní hřiště (volejbal, beach volejbal), pan Miloslav Krejča a pan Jaroslav a Josef Houškovi, 
kteří požadují zvýšení ceny ročního pronájmu za m2 z 5 Kč na 10 Kč, nebo požadují 
odstoupení od pronájmu.        
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním dodatků ke smlouvám o nájmu pozemku, 
ve kterých bude zaneseno zvýšení nájmu za hřiště ve výši 10 Kč za m2 pozemku.    
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 32/2015 bylo schváleno.  
 

14. V souvislosti s potřebou oprav u obecního rybníka ve Lhotě (odbahnění u kbelu, betonáž 
nového kbelu, nové přístupové schody, zřízení dřevěné lávky na kbel, pokládka panelů do 
loviště) byla oslovena firma I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., která vytvořila 
nabídku ve výši 88 050 Kč (viz příloha 6).   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o cenové nabídce na opravu rybníka ve 
Lhotě. Zároveň starosta informoval, že budou vypisovány dotace na kompletní 
odbahňování rybníku, proto byla rekonstrukce rybníka prozatím odložena s možností 
čerpání dotace v budoucnu.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 33/2015 bylo schváleno.  
 
15. V prosinci proběhla jednání paní J. Langové ohledně možnosti vybavení obce 
kontejnerem na textil. Jednání byla vedena s firmou TextilEco s. r. o., která tyto kontejnery 
zdarma zajišťuje. Po několika telefonních hovorech bylo zjištěno, že žádost naší obce je 
v evidenci firmy, ale přednostně jsou kontejnery vybavována větší města s efektivnější 
dodávkou textilu. Nelze tedy přesně určit, kdy bude kontejner do obce dodán.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o kontejneru na textil.  
   
16. Připomínáme občanům, že v obci bylo stanoveno od 1. 6. do 30. 9. období poledního 

klidu o víkendech, kdy lidé chtějí odpočívat, a to ráno od 6:00 do 8:00 a v poledne od 12:00 

do 14:00. Pro občany v tuto dobu platí zákaz používání travních sekaček, křovinořezů, 

motorových pil, cirkulárek apod. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stanovení klidu od 1. 6. do 30. 9.  
 

17. Datum konání výroční veřejné schůze je 2. 5. 2015 od 16:30. Ze Lhoty bude svoz občanů 
zajištěn v 16:00 a následně bude zajištěn odvoz. Po skončení schůze bude následovat 
společné posezení s taneční zábavou.    
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o datu konání veřejné výroční schůze.  
 

 



                                                                                                                             
 

18. Hajný pan Kubů informoval zastupitele o hospodaření v

změny v žádostech o dotace na lesní hospodaření. Před podáním žádosti je potřebná 

registrace, jinak žádosti nebudou přijímány. Tyto změny platí i pro soukromé osoby (info 

elektronická vývěska OÚ). Následkem vichřice bylo v

pracovníci zahájí práci čištěním lesa po těžbě, dále bude probíhat zalesňování a prořezávky, 

které zajistí Matěj Houška a Jakub Kubů.   

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o hospodaření v
 
 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v

16. 4. 2015    

Zapsala:   J. Langová (místostarostka) 

                                                                                                                  

                                                                                 
Starosta obce: Milan Houška   
 
 

 

                                                                                                                                                                           

18. Hajný pan Kubů informoval zastupitele o hospodaření v obecním lese. 

žádostech o dotace na lesní hospodaření. Před podáním žádosti je potřebná 

registrace, jinak žádosti nebudou přijímány. Tyto změny platí i pro soukromé osoby (info 

elektronická vývěska OÚ). Následkem vichřice bylo v lese vytěženo 26 kubíků

pracovníci zahájí práci čištěním lesa po těžbě, dále bude probíhat zalesňování a prořezávky, 

které zajistí Matěj Houška a Jakub Kubů.    

tvo obce bere na vědomí informace o hospodaření v obecním lese. 

zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:15 hodin a ukončeno v 21:45 hodin. 

         

(místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu:

                                                                                                                  Milan Pechek 

                                                                                               Radek Dohnal  
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obecním lese. V roce 2015 jsou 

žádostech o dotace na lesní hospodaření. Před podáním žádosti je potřebná 

registrace, jinak žádosti nebudou přijímány. Tyto změny platí i pro soukromé osoby (info 

kubíků dřeva. Obecní 

pracovníci zahájí práci čištěním lesa po těžbě, dále bude probíhat zalesňování a prořezávky, 

obecním lese.   

 

Ověřovatelé zápisu: 

  


