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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice 

 č. 7/2015, konané dne 14. 10. 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 paní p. Mazancová a pan M. Pechek.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Pronájem obecního bytu ve škole ve Vlasenici 

3. Výběrové řízení na dodavatele akce „Oprava a odbahnění obecního rybníku u Lhoty“ 

4. Prodej a směna části pozemku parcely č. 27/1 v obci Vlasenice 

5. I. rozpočtové opatření  

 
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. 7/2015 

konaného dne 14. 10. 2015 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 66/2015 bylo schváleno.  

 

2. Zastupitelstvo obce jednalo o pronájmu obecního bytu v budově školy ve Vlasenici.  
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce pronajímá byt ve škole ve Vlasenici paní Markétě Nechvátalové od 1. 

listopadu 2015 na dobu neurčitou. Měsíční nájemné je stanoveno na 3000 Kč a dále 

nájemce bude hradit elektrickou energii a vodné.    

Výsledek hlasování:         PRO 7                                PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 67/2015 bylo schváleno. 

 

3. Ve výběrovém řízení na dodavatele akce „Oprava a odbahnění obecního rybníku u Lhoty“ 

zvítězila firma I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o. Otevírání obálek proběhlo 13. 

10. 2015 v 15:00, firma byla vybrána ze čtyř hodnocených nabídek (viz Příloha 1).   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci „Oprava a odbahnění obecního rybníku u 

Lhoty“. Ve výběrovém řízení zvítězila firma I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o. 

Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s dodavatelem této akce za 

vysoutěženou cenu 1 081 895,29 Kč včetně DPH a zároveň pověřuje starostu obce 

zveřejněním této smlouvy na elektronické úřední desce obce společně se zprávou výběrové 

komise.        

Výsledek hlasování:         PRO 7                                PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 68/2015 bylo schváleno. 
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4. Usnesením č. 125/2014 byl schválen záměr k prodeji a směně části parcely č. 27/1 o 

výměře 31 m
2
 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou panu Františku Bednářovi. Usnesením 

č. 5/2015 byl zastupitelstvem obce schválen prodej a směna výše uvedeného pozemku. Byla 

podepsána kupní a směnná smlouva, ale k jejímu naplnění nedošlo kvůli úmrtí pana 

Františka Bednáře. Na zastupitelstvo se obrátil dědic pan Jiří Bednář, který požaduje 

odkoupení pozemku za podmínek, které se shodují s usnesením č. 5/2015.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje prodej  části pozemku parc. č. 27/1 o výměře 

21 m
2 

v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou za cenu 50 Kč/m
2 

panu Jiřímu Bednářovi z 

Vlasenice. Dále zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc. č. 27/4 o výměře 10 m
2
 ve 

vlastnictví pana Jiřího Bednáře za část pozemku parc. č. 27/1 o výměře 10 m
2
 ve vlastnictví 

obce Lhota – Vlasenice. Náklady na vypracování kupní a směnné smlouvy, geometrického 

plánu a vklad na katastr nemovitostí uhradí kupující. 

Výsledek hlasování:         PRO 7                                PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 69/2015 bylo schváleno. 

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo 1. rozpočtové opatření ze dne 30. 9. 2015 (viz Příloha 2).   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 1. rozpočtové opatření z 30. 9. 2015 ve výši 1 146 722 

Kč na straně příjmů i výdajů.         

Výsledek hlasování:         PRO 7                                PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 70/2015 bylo schváleno. 

 

 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 16:05 hodin a ukončeno v 16:20 hodin. 

14. 10. 2015            

Zapsala:   J. Langová (místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                                   Milan Pechek 

Starosta obce: Milan Houška                                                               Pavla Mazancová   


