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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 4/2014, 

 konané dne 30. 5. 2014 ve Vlasenici 
 

 

Přítomni: p. Houška, p. Krejča,  p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Zahradníková 
Omluvena: pí. Langová (porodnice) 
Přítomno 6 členů z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné po celou dobu 
zasedání. 
Ověřovateli zápisu byli určeni pan J. Kubíček a pan O. Dohnal. 
  
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s. 
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru o kontrole za I. Q. 2014 
4. Akceptace žádosti na opravu kuželny – II. etapa  
5. Akceptace žádosti o podporu ze SFŽP – obnova alejí 
6. Dětské hřiště – informace o stavu žádosti na dotaci 
7. Obnova pomníku, rybníka a prostoru na návsi - informace o stavu žádosti na dotaci 
8. Vyhodnocení zkušebního provozu LED svítidel 
9. Kronika – elektronická podoba 
10. Informace o hasičských závodech 
11. Zásady pro používání traktoru 
12. Oprava silnice – prasklý vodovod a II. etapa opravy komunikací 
13. Informace o žádosti na dotaci – zametací stroj 
14. Schvalování rozpočtových opatření 
15. Nákup křovinořezu 
16. Diskuse 
 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 zákona 
o obcích byl program zasedání doplněn o body 13 až 15. Naopak byly vypuštěny body 3 
(nepřítomnost předsedkyně finančního výboru) a 9 (kronikářka obce se z dnešního jednání 
zastupitelstva omluvila), které budou zařazeny k projednání na příští schůzi zastupitelstva obce. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 4/2014 konaného 
dne 30. května 2014 ve Vlasenici. 
Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 33/2014 bylo schváleno. 

 

2. V návaznosti na dokončení stavby „Vlasenice u Kamenice – č.p. 19 a 20 – obnova NN“ a v souladu 
s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040002088/001 
uzavřené dne 3. 10. 2012 byl obci předložen k odsouhlasení návrh na uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JH-014130008593/003. Společnost E.ON Distribuce a.s. bude mít dle této 
smlouvy právo provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku parc. č. 488/67 
v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou (komunikace od pomníku k domům č.p. 19 a 20). Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.700,- Kč bez DPH. 
 

 

 



  ORG 1.1 
  A/10 
 

2 
 

 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
JH-014130008593/003 se společností E.ON Distribuce a.s. se sídlem v Českých Budějovicích na 
pozemku parc. č. 488/67 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou. 

       Výsledek hlasování:   Pro  6              Proti  0          Zdrželi se 0 

       Usnesení č. 34/2014 bylo schváleno. 

 
3. Starosta obce informoval zastupitelstvo, že nám byla akceptována žádost o podporu ze SFŽP 

 na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě. Tato žádost ještě musí být schválena komisí 
ministerstva životního prostředí. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, přičemž je 
plánováno, že stavební úpravy by proběhly v září a říjnu 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci starosty o akceptování žádosti  
na dotaci ze SFŽP na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě. Tato žádost ještě musí být 
schválena komisí ministerstva životního prostředí. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 35/2014 bylo schváleno. 

 
4. Starosta obce informoval zastupitelstvo, že nám byla akceptována žádost o podporu ze SFŽP 

na obnovu alejí v katastru obce Vlasenice. Tato žádost byla již schválena i komisí ministerstva 
životního prostředí. Z uznatelných nákladů ale vypadly náklady na obnovu komunikací v celkové 
výši 1.120.000,- Kč. Tím pádem byla dotace pokrácena na částku cca 1 milión Kč (oproti požadavku 
1.612.000,- Kč). Starosta obce navrhl zahájit jednání s fondem životního prostředí o možnosti 
krácení projektu a vypuštění stavební části úpravy polních cest. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci starosty o akceptování žádosti 
 o podporu ze SFŽP na obnovu alejí v katastru obce Vlasenice a pověřuje starostu obce jednáním 
se SFŽP o možnosti krácení projektu a vypuštění stavební části úpravy polních cest.  
Výsledek hlasování:   Pro 5                Proti  0          Zdrželi se 1 

Usnesení č. 36/2014 bylo schváleno. 

 
5. Starosta obce informoval o zamítnutí podané žádosti na vybudování dětského hřiště v obou 

místních částech obce Lhota-Vlasenice.  Důvodem byl velký počet podaných žádostí (cca 800) a 
akceptováno jich bylo pouze 150. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o zamítnutí žádosti na výstavbu 
dětského hřiště. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 37/2014 bylo schváleno 

 

6. Starosta obce informoval zastupitele o ukončení spolupráce s firmou RATIFICO o podání žádosti 
na dotaci z Operačního programu životní prostředí na obnovu pomníku, rybníka a prostoru návsi. 
Důvodem bylo zamítnutí žádosti o dotaci ze strany SFŽP pro vysoké náklady na obnovu rybníků 
v závislosti na malé rozloze obnovených vodních ploch. V září bude vyhlášena výzva na obnovu 
veřejných prostranství od Kraje Vysočina, proto starosta obce navrhnul podat žádost o dotaci  
na Kraj Vysočina. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu veřejných 
prostranství od Kraje Vysočina.  
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 38/2014 bylo schváleno. 

 

7. Zastupitelstvo obce vyhodnotilo zkušební provoz LED svítidel od společnosti LED lights consulting 
s.r.o. a projednalo uzavření smlouvy na instalaci nových svítidel v obou místních částech. Celková 
investice činí 69.273,- Kč a její návratnost je vypočítána na cca 22 měsíců. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice souhlasí s instalací nových LED svítidel v obou místních 
částech a pověřuje starostu uzavřením smlouvy s firmou LED lights consulting s.r.o.  
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 39/2014 bylo schváleno. 

 
8. V sobotu 17. května se uskutečnily hasičské závody v místní části Lhota za kuželnou, kterých se 

zúčastnilo 24 družstev. Starosta obce poděkoval SDH Lhota-Vlasenice za perfektní organizaci a 
reprezentaci naší obce. Zároveň informoval zastupitele o použití finančního příspěvku, který 
schválilo zastupitelstvo obce na organizační zabezpečení akce na svém zasedání 10. 4. 2014. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o závodech SDH a schvaluje použití 
finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč na organizační zabezpečení těchto závodů. 
Výsledek hlasování:   Pro 5               Proti  1          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 40/2014 bylo schváleno. 

 

9. Místostarostka vznesla žádost na dodržování zásady pro používání traktoru – obec má vždy 
přednost před soukromým použitím. Vzhledem k tomu, že pan Matěj Houška, který se stará 
o provoz traktoru, odjíždí na několik týdnů do zahraničí, bude v době jeho nepřítomnosti tuto 
činnost zajišťovat pan Milan Mazanec mladší. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje pana Milana Mazance ml. zajišťováním provozu obecního traktoru 
po dobu nepřítomnosti pana Matěje Houšky. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 41/2014 bylo schváleno. 

 
10. Na silnici naproti garáži u Juračků došlo k popraskání vozovky a průsaku vody z vodovodu. 

Zastupitelstvo obce projednalo formu opravy a návaznost na II. etapu oprav místních komunikací, 
která by měla být uskutečněna v létě 2014. Jedná se o opravy větších prasklin metodou nahřívání 
větších ploch, následným doplněním balenky a uválcováním v rozsahu cca 250 m2 v ceně cca 
150.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pouze financování opravy komunikace - opravu přípojky 
prasklého vodovodu si zajistí její vlastníci. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 42/2014 bylo schváleno. 
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11. Starosta obce předložil zastupitelům kumulativní propočet k projektu „Strojové vybavení na úklid 
zpevněných cest za účelem snížení prašnosti v obci Lhota-Vlasenice“. Žádost o dotaci na zametací 
stroj již byla podána. Celková výše nákladů včetně DPH je 2.798.146,- Kč, spoluúčast obce je 10% - 
279.815 Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci na zametací stroj. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 43/2014 bylo schváleno. 

 

12. Zastupitelstvo obce projednalo schvalování rozpočtových opatření v roce 2014.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rozpočtová opatření bez ohledu na jejich výši schvaloval 
starosta obce. Zastupitelstvo bude s rozpočtovým opatřením seznámeno na svém nejbližším 
zasedání a bude ho pouze brát na vědomí. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 44/2014 bylo schváleno. 

 
13.  Vzhledem k tomu, že vloni se spálil motor u křovinořezu Oleo Mac ( jeho oprava byla nerentabilní) 

a k dispozici je nyní pouze jeden křovinořez zn. Stihl,   projednalo zastupitelstvo nákup nového 
křovinořezu stejné značky ve výši cca 20 tisíc Kč. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup křovinořezu značky STIHL. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 45/2014 bylo schváleno. 

 
14. Diskuse:  

• Výsledky voleb do EP: zúčastnilo se 28 voličů ze 73 zapsaných = 38% - vítěz TOP09 s 12 hlasy 

• Instalace odpadkového koše ke koupališti ve Lhotě 

• Umístění lavičky před OÚ 

• Ryby krmení  

• Účast v soutěži „My třídíme nejlépe 2014“ 

• Pojistná událost v KD – veškeré podklady odeslány na Českou pojišťovnu 

• Oprava kbelu u rybníka ve Lhotě – bude provedeno na podzim 

• Prosba o zachovávání poledního klidu od 1. června do 30. září – nepoužívání travních sekaček  
 

15. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 27. 6. 2014 v 19 hodin ve Lhotě. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:08 hodin a ukončeno ve 21:41 hodin. 
 
 
30. 5. 2014            
Zapsala: M. Kosová  
                místostarostka                                                     Ověřovatelé zápisu: 

          Ota Dohnal 
 
                                                                                                Jaroslav Kubíček  
 
Starosta obce: Milan Houška                                         


