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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice 

 č. 5/2015, konané dne 26. 8. 2015 ve Vlasenici 
 

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 J. Langová.  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan R. Dohnal a pan M. Pechek.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Výběrové řízení na akci „Oprava a odbahnění obecního rybníku ve Lhotě“  

 
1. Zastupitelstvo obce projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 
odst. 2 zákona o obcích byl program zasedání schválen v navržené podobě.  
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 5/2015 

konaného dne 26. 8. 2015 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 53/2015 bylo schváleno.  

 

2. Žádost o dotaci na odbahnění obecního rybníku ve Lhotě byla podána na Ministerstvo 
zemědělství. Předpokládaná výše investice je 1 126 418 Kč vč. DPH. DPH je uznatelný náklad 
dotace. Požadovaná výše dotace je 90 %. Přijetí žádosti bylo Ministerstvem zemědělství 
schváleno, s tím, že realizace akce je nutná do konce roku 2015. Pro tuto akci je nutné 
zpracovat výběrové řízení, které si obec nechá zpracovat dodavatelsky panem Zdeňkem 
Pokorným.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na odbahnění obecního rybníku ve Lhotě (p. č. 

513/1) a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o zpracování výběrového řízení na 

dodavatele akce „Oprava a odbahnění obecního rybníku ve Lhotě“ s panem Zdeňkem 

Pokorným.     

Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 54/2015 bylo schváleno. 

 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 16:05 hodin a ukončeno v 16:15 hodin. 

26. 8. 2015            

Zapsala:   J. Langová (místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                                  Milan Pechek 

                                                                                                         Radek Dohnal   
Starosta obce: Milan Houška   


