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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 5/2014, 
konané dne 3. 7. 2014 ve Lhotě 

 
 

Přítomni: p. Houška, p. Krejča,  p. Dohnal, p. Kubíček, pí. Kosová, pí. Langová 
Omluvena:  pí. Zahradníková (dovolená) 
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. Určení zastupitele pro spolupráci na kontrole územního plánu a změny v ÚP 
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru o kontrole za I. Q. 2014 a provedení kontroly 
       za II. Q. 2014 
4. Kronika – elektronická podoba 
5. Výběrové řízení na opravu kuželkářské dráhy v obci Lhota 
6. Informace o stavu příprav na výstavbě stodoly na dřevo 
7. Stav žádosti o podporu ze SFŽP na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě 
8. Výběrové řízení na zhotovení ZTV ve Vlasnici 
9. Rozpočtové opatření č. 1 
10. Volby do zastupitelstva obce 
11. Diskuse 
 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 zákona 
o obcích byl program zasedání doplněn o bod č. 10. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 5/2014 konaného 
dne 3. července 2014 ve Lhotě. 
Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 46/2014 bylo schváleno. 
 

2. Na základě § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) předkládá pořizovatel územního plánu obce Lhota-Vlasenice nejpozději do 4 let po vydání 
ÚP zastupitelstvu obce „Zprávu o uplatňování územního plánu“ za období 12/2010 až 12/2014. 
Tuto zprávu zpracuje MěÚ Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu, který je 
pořizovatelem ÚP obce Lhota-Vlasenice, projedná s dotčenými orgány a předloží zastupitelstvu 
obce k odsouhlasení. Pro konzultaci a jednání za obec je nutné, aby zastupitelstvo obce určilo 
zastupitele, který bude s pořizovatelem na výše uvedeném dokumentu spolupracovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce pana Milana Houšku, aby s MěÚ 
Pelhřimov – odbor výstavby, oddělení územního plánu spolupracoval na „Zprávě o uplatňování 
územního plánu obce Lhota-Vlasenice v období 12/2010 až 12/2014“. 

       Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 0 
       Usnesení č. 47/2014 bylo schváleno. 
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3. V návaznosti na výše uvedený bod jednání zastupitelstvo obce projednalo požadavky na 
provedení změn ÚP, které by musely být součástí Zprávy. Pokud některý z občanů chce provést 
změnu v územním plánu, obrátí se se svým požadavkem na starostu obce pana Milana Houšku. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice nepožaduje provedení změn v územním plánu. 
Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 48/2014 bylo schváleno. 
 

4. Paní Jitka Langová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s výsledkem kontroly 
finančního výboru za 1. čtvrtletí roku 2014. Při kontrolách finančního hospodaření a účelnosti 
vynakládání finančních prostředků nebyly shledány žádné nedostatky. 
Zastupitelstvo obce pověřuje paní J. Zahradníkovou (předsedkyni kontrolního výboru) provedením 
kontroly plnění usnesení za 2. čtvrtletí roku 2014 - do 31. 8. 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 2. čtvrtletí roku 2014.  

      Termín – do 31. 8. 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 Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu finančního výboru za 1. čtvrtletí 
roku 2014. 
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedkyně kontrolního a finančního výboru provedením kontroly 
plnění usnesení zastupitelstva obce a kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky 
obce za 2. čtvrtletí roku 2014 s termínem do 31. 8. 2014.  

       Výsledek hlasování:   Pro 6            Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 49/2014 bylo schváleno. 
 

5. Na výroční veřejné schůzi zastupitelstva dne 3. 5. 2014 seznámila kronikářka paní Marie Vintrová 
občany s možností prohlídky nové Kroniky obce Lhota-Vlasenice. Vzhledem k možnému znečištění 
či ztrátě lze kroniku prohlížet pouze v přítomnosti paní Vintrové. Někteří občané vznesli dotaz, zda 
by nebylo možné vytvořit kopii kroniky i v tištěné podobě, aby si ji mohli půjčit domů. 
Zastupitelstvo obce tuto možnost projednalo s kronikářkou paní Vintrovou a došlo k rozhodnutí, 
aby se kronika naskenovala u odborné firmy (jedná se o cca 100 stran) a pak bude k dispozici na 
webových stránkách obce a ve dvou výtiscích k zapůjčení na obecním úřadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vytvoření tištěné podoby kroniky a pověřuje 
starostu obce zajištěním naskenování Kroniky obce. Poté bude informovat paní Marii Vintrovou 
a domluví se na zapůjčení kroniky. 
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 50/2014 bylo schváleno.  
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6. Na základě oslovení zastupitelstvem obce podala společnost Jiří Tuček ze Žirovnice nabídku na 
opravu kuželkářské dráhy v obci Lhota ve výši 265. 459 Kč ( včetně DPH) , jedná se o opravu dráhy 
včetně stavěče a podavače.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje nabídku Jiřího Tučka na opravu kuželkářské dráhy 
ve Lhotě ve výši 265.459 Kč ( včetně DPH) Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy 
s panem Jiřím Tučkem.  
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 51/2014 bylo schváleno. 
 

7. Starosta obce informoval zastupitelstvo o přípravné fázi na výstavbu dřevěné stodoly za 
víceúčelovým objektem. Projekt zpracovává firma Projekt Centrum Nova s.r.o. z Pelhřimova. 
Zastupitelstvu byl předán k případným připomínkám návrh vzhledu stodoly včetně rozpisu řeziva. 
Oproti původnímu návrhu bylo upuštěno od dřevěných stojin uvnitř stodoly a na základě toho 
musel být změněn tvar střechy. Obec bude muset nechat krov vyrobit (starosta předložil nabídku 
ve výši cca 250 tis. Kč). S výstavbou formou brigád se počítá na podzim – termín závisí na schválení 
stavebního povolení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje návrh stodoly v podobě, kterou vypracovalo 
Projekt Centrum Nova s.r.o. a souhlasí s podáním žádosti o stavební povolení. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                 Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 52/2014 bylo schváleno. 
 

8. Žádost o podporu ze SFŽP na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě byla schválena komisí 
ministerstva životního prostředí. V současné době čekáme na podpis ministra pro ŽP a vystavení 
limitky, následně proběhne výběrové řízení na dodavatele (oslovena bude firma Bohemia VZ 
Praha, která pro obec dělala např. výběrové řízení na rekonstrukci kulturního domu), 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 schválení žádosti na 
dotaci na opravu kuželny a klubovny ve Lhotě. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje, 
aby výběrové řízení na dodavatele opravy provedla firma Bohemia VZ, s.r.o.. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 53/2014 bylo schváleno. 
 

9. Na základě výběrového řízení na zhotovení ZTV v obci Vlasenice byla vybrána společnost 1. 
Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. na zhotovení části kanalizace celková cena za dílo je 
325.210,13 Kč + DPH.   
Na základě výběrového řízení na zhotovení ZTV v obci Vlasenice byla vybrána společnost 1. 
Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. na zhotovení části Vodovod celková cena za dílo je 
632.000 Kč bez DPH   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje nabídku 1. Kamenické stavební a obchodní firmy 
na vybudování ZTV v obci Vlasenice část kanalizace ve výši  325.210,13 Kč + DPH a část vodovod 
ve výši 632.000 Kč Bez DPH. Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s 1. Kamenickou 
stavební a obchodní firmou s.r.o. 
Výsledek hlasování:   Pro 6              Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 53/2014 bylo schváleno 
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10. Zastupitelstvo obce projednalo 1. rozpočtové opatření ze dne 31. 5. 2014.  
Příjmy:  
Dotace na volby do EP ………………………………..…………. 18.200,- 
Dotace na hospodaření v lesích …………………………………... 33.000,-  

Výdaje:  
Oprava lesních cest  ……………………………………………… 51.200,-  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 1. rozpočtové opatření z 31. 5. 2014 ve výši 51.200,- Kč 
 na straně příjmů i výdajů. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 54/2014 bylo schváleno. 
 
 

11. Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Starosta obce navrhnul, aby 
stejně jako v předešlých volbách každý kandidát kandidoval jako nezávislý. Občané, kteří chtějí do 
zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018 kandidovat si mohou kandidátní listinu 
vyzvednout na obecním úřadu nejpozději do středy 30. července. Předání kandidátní listiny spolu 
s prohlášením kandidáta a peticí pro podporu kandidatury je nutno předat osobně na matrice 
MěÚ v Kamenici nad Lipou do úterý 5. srpna do 16 hodin! Voleno bude 7 členů zastupitelstva. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostku oslovením potenciálních kandidátů do 
zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 a zajištěním členů do okrskové volební 
komise. 
Zastupitelstvo v souladu s § 67 zákona 128/2000 Sb. o obcích stanovilo, že ve volbách do ZO ve 
dnech 10. a 11. října 2014 bude voleno celkem 7 členů. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 0 
Usnesení č. 55/2014 bylo schváleno. 
 
 

12. Diskuse:  
 

• Nová obecní vodovodní přípojka u víceúčelového je dokončena  

• Nový křovinořez je zakoupen – dbát na údržbu!!! 

• Víceúčelový objekt je zapsán v KN  

• Výměna oleje v traktoru – zajistí pan Dohnal v srpnu 

• Neblokovat přístup k biokompostéru  

• Oprava výtluků na silnici v úseku lesa směr Novina 

• Úprava prostoru pod lípou před č. p. 2 

• Dovybavení místnosti OÚ 

• Kontakt na nového kominíka 

• Sečení trávy u koupaliště ve Lhotě 
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13. Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 10. 9. 2014 od 19 hodin ve Vlasenici. 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:02 hodin a ukončeno ve 20:12 hodin. 
 
3. 7. 2014            
 
Zapsala: M. Kosová  
                místostarostka                                                     Ověřovatelé zápisu: 

          Ota Dohnal 
 
                                                                                                Jaroslav Kubíček  
 
Starosta obce: Milan Houška                                         


