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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice 

 č. 8/2015, konané dne 26. 11. 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 M. Kosová a pan R. Dohnal.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Rozpočtové opatření č. 2 

3. Zpráva finančního a kontrolního výboru za 3. čtvrtletí roku 2015 

4. Příkaz k provedení inventarizace obecního majetku 

5. Návrh rozpočtu na rok 2016 

6. Příspěvek seniorům na Vánoce  

7. Odvolání hajného a lesního hospodáře 

8. Obsazení pozice hajného a lesního hospodáře v roce 2016 

9. Smlouva o poskytnutí dotace POV 2015 

 
1. Zastupitelstvo obce 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. 8/2015 

konaného dne 26. 11. 2015 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 71/2015 bylo schváleno.  

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo 2. rozpočtové opatření ze dne 31. 10. 2015 (viz příloha 1).   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 2. rozpočtové opatření z 31. 10. 2015 ve výši 112 210 

Kč na straně příjmů i výdajů.         
Výsledek hlasování:         PRO                                PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 72/2015 bylo schváleno. 
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3. Paní Milena Kosová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitele s výsledkem 
kontroly finančního výboru za 3. čtvrtletí roku 2015 (viz příloha 2).  
Pan Radek Dohnal (předseda kontrolního výboru) seznámil zastupitele s výsledkem kontroly 
kontrolního výboru za 3. čtvrtletí roku 2015 (viz příloha 3).  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního 

výboru za 3. čtvrtletí roku 2015. Kontroly obou výborů byly bez výhrad.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 73/2015 bylo schváleno.  

 

4. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventury majetku obce Lhota-Vlasenice v termínu 
od 29. 12. 2015 do 31. 1. 2016. Za členy inventurní komise byli jmenováni členové 
zastupitelstva: paní Jitka Langová, pan Oto Dohnal a paní Milena Kosová. Členové inventurní 
komise budou proškoleni dne 8. 12. 2015. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje paní Milenu Kosovou, paní Jitku Langovou a 

pana Oto Dohnala a provedením inventury veškerého majetku obce do 31. 1. 2016. 

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 74/2015 bylo schváleno.  

 

5. Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný ve výši 2 410 000 Kč na straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce po dobu jednoho měsíce, aby se 
s ním mohli občané seznámit a na příštím zasedání zastupitelstva podat případné připomínky 
(viz příloha 4).  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2016 ve výši 

2 410 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 
 

6. Starosta obce navrhl schválit vánoční příspěvek před koncem roku 2015 pro všechny 
spoluobčany v důchodovém věku ve výši 500,- Kč. I nadále zůstává v platnosti, že dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015 čl. 6 odst. 1, písm. a) o místním poplatku za komunální odpad jsou 

výše uvedení občané osvobozeni od poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vyplacení příspěvku pro všechny 

spoluobčany v důchodovém věku ve výši 500,- Kč v hotovosti. 

Výsledek hlasování:         PRO 7                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 75/2015 bylo schváleno.  

 

7. Starosta obce navrhl ukončit dohodou pracovní smlouvu s panem Františkem Kubů k datu 
31. 12. 2015, jedná se o výkon funkce hajného a lesního hospodáře.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje ukončení pracovní smlouvy s hajným a 

lesním hospodářem panem Františkem Kubů dohodou.  

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 1      
Usnesení č. 76/2015 bylo schváleno.  
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8. Starosta obce navrhl do funkce hajného pana Matěje Houšku a do funkce lesního 
hospodáře pana Petra Kotka, za stejných finančních podmínek, jako v roce 2015, to znamená 
100 000 Kč za rok za obě funkce. Odměna za funkci hajného a lesního hospodáře bude 
fakturována obci na základě smluvně uzavřeného obchodního vztahu.    
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje do funkce hajného pana Matěje Houšku a do 

funkce lesního hospodáře pana Petra Kotka. Pro výkon obou dvou pozic bude uzavřen 

s obcí smluvní obchodní vztah a celková roční odměna za obě funkce bude 100 000 Kč.  

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 1      
Usnesení č. 77/2015 bylo schváleno.  

 
9. Dne 25. 11. 2015 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Vysočiny na realizaci akce Oprava místních komunikací v obcích Lhota a Vlasenice. Kraj 
poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 105 000 Kč, přičemž celkové náklady akce jsou ve výši 
252 842 Kč.    
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace 

z Programu obnovy venkova Vysočiny na realizaci akce Oprava místních komunikací 

v obcích Lhota a Vlasenice. Schválená výše dotace je 105 000 Kč.   

Výsledek hlasování:         PRO 7                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 78/2015 bylo schváleno.  

 
 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:06 hodin a ukončeno ve 21:10 hodin. 

26. 11. 2015            

Zapsala:   J. Langová (místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                                   Milena Kosová 

Starosta obce: Milan Houška                                                                Radek Dohnal    


