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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 8/2014, 

 konané dne 9. 10. 2014 ve Vlasenici 
 

 

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

1. Schválení programu zasedání 
2. Zpráva kontrolního a finančního výboru o kontrole za III. Q. 2014  
3. Rozpočtové opatření č. 3 
4. Výběrové řízení na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě 
5. Umístění soch vytvořených při Sochařském symposiu 
6. Prodej obecních pozemků  
7. Zápis KD a hasičské zbrojnice do KN 
8. Zimní posyp v obci 
9. Revize elektrozařízení – nabídka 
10. Odbahnění rybníka ve Lhotě – nabídka 
11. Rozpočet na ZTV k novým parcelám 
12. Výlov obecního rybníka 
13. Diskuse 

 
 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 zákona 
o obcích byl program zasedání doplněn o body č. 8 až 12. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 8/2014 konaného 
dne 9. října 2014 ve Vlasenici. 
Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 72/2014 bylo schváleno. 

 

2. Paní Jitka Langová (předsedkyně finančního výboru) a paní Jaroslava Zahradníková (předsedkyně 
kontrolního výboru) seznámily zastupitele s výsledkem kontroly finančního a kontrolního výboru za 

3. čtvrtletí roku 2014. Při kontrolách finančního hospodaření a účelnosti vynakládání finančních 
prostředků i při kontrole plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva nebyly 
shledány žádné nedostatky. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru za 
3. čtvrtletí roku 2014. 

       Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 73/2014 bylo schváleno. 
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3. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30. 9. 2014.  
Příjmy:  

Dotace na pracovníky VPP (červenec) ....................................................... 22.780,- 
Dotace neinvestiční z Kraje Vysočina na činnost místní správy.................. 27.000,- 
Dotace na volby do obecních zastupitelstev.............................................. 21.400,- 
Příjmy celkem ...........................................................................................  71.180,- 
Výdaje: 

Oprava vodovodního řadu........................................................................  71.180,- 
Výdaje celkem...........................................................................................  71.180,- 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 3. rozpočtové opatření z 30. 9. 2014 ve výši 71.180,- Kč  
 na straně příjmů i výdajů. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                 Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 74/2014 bylo schváleno. 

 

 
4. Dne 27. září byly datovými schránkami osloveny čtyři firmy, aby podaly nabídky pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební úpravy kuželny a klubovny ve Lhotě. Výběrové řízení 
proběhne v pondělí dne 13. října 2014. Zastupitelstvo obce (zadavatel) poté na základě doporučení 
hodnotící komise vybere firmu, se kterou uzavře smlouvu o dílo na realizaci zakázky. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci starosty obce o vypsaném 
výběrovém řízení na zateplení a stavební úpravy kuželny. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                 Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 75/2014 bylo schváleno. 

 
5. Na základě usnesení č. 63/2014 ze dne 10. 9. 2014 starosta obce vyzval zastupitele, aby přednesli 

své návrhy na rozmístění soch, vzniklých při Sochařském sympoziu, v obou částech obce. Po 
projednání všech návrhů, byly pro sochy vybrány následující lokality: 

• Klas – na mezi vedle č. p. 6 (výjezd z obce směrem na Antonku) 

• Brána – zůstane na louce, tj. na místě, kde byla vytvořena 

• Zpovědnice (ucho/ústa) – mezi kapličkou a autobusovou čekárnou 

• Obelisk – ostrov na koupališti ve Lhotě 

• Ležící muž – na travnaté ploše před dřevníkem u kuželny ve Lhotě 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje rozmístění soch, vytvořených v letos v srpnu  
při Mezinárodním sochařském symposiu.  
Výsledek hlasování:   Pro 6               Proti  0          Zdrželi se 1 

Usnesení č. 76/2014 bylo schváleno 

 
 

6. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. č. 15 o výměře 108 m2 paní Daně Dejmkové 
z Prahy a pozemku parc. č. st. 22/2 o výměře 30 m2 panu Ladislavu Brožovi a paní Lence Brožové 
z Božejova. Záměr na prodej pozemků byl schválen usnesením č. 64/2014 dne 10. září 2014.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje prodej pozemku parc. č. 15 o výměře 108 m2 paní 
Daně Dejmkové z Prahy a pozemku parc. č. st. 22/2 o výměře 30 m2 panu Ladislavu Brožovi a 
paní Lence Brožové z Božejova. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích byl  
na úřední desce od 12. do 30. září 2014 zveřejněn záměr výše uvedené pozemky prodat. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 77/2014 bylo schváleno. 

 
V současné době je připraven nový GP pro prodej pozemku parc. č. st. 17/4 – 10 m2 a parc.č. 
488/66, díl a) o výměře 221 m2 (pan Krejča, Vlasenice č. p. 7) , dále nový GP na prodej části 
pozemku parc. č. 488/67 o výměře 96 m2 (pan Zahradník, Vlasenice  č. p. 21) a zastupitelstvo 
rozhodlo prodat i parc. č. 488/50 o výměře 42 m2 (pan P. Rataj, Vlasenice č.p. 35). 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. st. 17/4 o výměře 
10 m2, parc. č. 488/66, díl a) o výměře 221 m2, parc. č. 488/50 o výměře 42 m2 a části parc. č. 
488/67 o výměře 96 m2  v k.ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou za cenu 50 Kč/m2. Náklady na 
vypracování kupní smlouvy, geometrického plánu a vklad na katastr nemovitostí uhradí 
kupující. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 78/2014 bylo schváleno. 

 
 

7. Místostarostka informovala zastupitelstvo, že již byl vyhotoven nový GP pro kulturní dům a 
hasičskou zbrojnici. Pasport hasičské zbrojnice přislíbil pan Milan Pechek – stavební technik - 
dodat do 10. října.  Poté stavební odbor MěÚ v Kamenici nad Lipou vydá kolaudační souhlas a obě 
budovy bude možno zapsat do katastru nemovitostí na Katastrálním úřadu v Pelhřimově.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  informaci místostarostky obce o plnění usnesení č. 65/2014 
ze dne 10. září o zápisu budovy hasičské zbrojnice a kulturního domu do katastru nemovitostí. 
Výsledek hlasování:   Pro                 Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 79/2014 bylo schváleno. 

 

 

8. Vzhledem ke stížnostem některých občanů na nesjízdnost silnice v obci v zimních měsících na 
přelomu roku 2013 a 2014 projednalo zastupitelstvo obce možnost uzavření smlouvy s KSÚS, 
pracoviště Pelhřimov na posyp komunikace v obci během nadcházející zimy.  
 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu pana Houšku uzavřením smlouvy s KSÚS 
Kraje Vysočiny, pracoviště Pelhřimov na posyp komunikací v obci v nadcházejícím zimním 
období. 
Výsledek hlasování:   Pro 6                Proti  0          Zdrželi se 1 

Usnesení č. 80/2014 bylo schváleno. 

 

 

9. V úterý 7. 10. navštívil obec revizní technik pan Večeřa za účelem obhlídky obecního majetku, kde 
se musí dle zákona provést revize elektroinstalací, elektrospotřebičů a hromosvodů. Celková 
navrhovaná cena za provedenou revizi činí 36.000,- Kč včetně DPH. Zastupitelé pověřili 
místostarostku, aby zajistila nabídku na provedení elektrorevize u firmy Elektro Hadrava. Dle 
cenové nabídky pak bude rozhodnuto o zájemci, s nímž bude uzavřena smlouva.  
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje místostarostku paní Kosovou zajištěním nabídky 
na provedení revize elektroinstalací, elektrospotřebičů a hromosvodů u Elektro Hadrava s.r.o. 
s termínem do příštího zasedání zastupitelstva. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                 Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 81/2014 bylo schváleno. 

 
 

10. Na obec přišla nabídka na odbahnění rybníka ve Lhotě. Nabídka prací v rozsahu: vybagrování, 
odvoz, oprava loviska, vybudování nových betonových schodů (dovoz betonu z betonárky). Cena 
včetně DPH 720.000,- Kč (568.800,- Kč bez DPH). Zastupitelstvo tuto nabídku projednalo a 
rozhodlo se nabídku neakceptovat z důvodu vysoké ceny. 
 
 

11. Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání dvě varianty rozpočtu na vybudování ZTV 
pro nové rodinné domy ve Vlasenici od I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.: 

• první varianta s překopáním nově opravené komunikace ve výši 829.310,- Kč 

• druhá varianta s protlakem pod komunikací ve výši 957.210,- Kč 
Po zkušenosti s překopáním nové komunikace před kulturním domem, kde se časem vytvořila 
prohlubeň, do jejíž opravy se budou muset investovat další finanční prostředky, došlo 
zastupitelstvo obce k rozhodnutí, že je výhodnější zvolit druhou variantu, i když je dražší, ale 
komunikace zůstane bez poškození a nebudou nutné následné opravy. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vybudování ZTV pro RD ve Vlasenici s protlakem 
pod komunikací, a tudíž s rozpočtem ve výši 957.210,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 82/2014 bylo schváleno. 

 

 
12. Výlov obecního rybníka se uskuteční v pátek 24. října v 8 hodin, po ukončení výlovu se budou ryby 

prodávat za cenu 50,- Kč/kg. Občané s trvalým pobytem v obci si mohou zakoupit kapra za cenu 
50,- Kč/kus/dům. Plakáty budou vyvěšeny na obvyklých místech. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje prodejní cenu kaprů 50,- Kč/kg a prodej jednoho 
kapra na dům s trvale přihlášenými obyvateli za 50,- Kč. 
Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti  0          Zdrželi se 0 

Usnesení č. 83/2014 bylo schváleno. 

 
13. Diskuse:  

• Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven ve Vlasenici po dobu jednoho týdne od pondělí 
13. října a ve Lhotě od 20. do 27. října.  

• V sobotu 25. října se bude od 20 hodin v kulturním domě ve Vlasenici konat „dolovná“. 

• Pan Zahradník požádal zastupitele, aby zvážili zakoupení jednoho kontejneru na textil. Bude 
zařazeno do programu příští schůze zastupitelstva. 

• Paní Marie Vintrová poděkovala všem občanům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
Sochařského symposia. 
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• Starosta obce informoval zastupitele i přítomné občany o průběhu školení „Prodej dřeva“, kterého 
se zúčastnil s p. Matějem Houškou v září na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a o 
výhodách prodeje dřeva přes internetovou aukci 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:00 hodin a ukončeno ve 21:23 
 
 
9.10. 2014            
Zapsala: M. Kosová  
                místostarostka                                                     Ověřovatelé zápisu: 

          Ota Dohnal 
 
                                                                                                Jaroslava Zahradníková  
 
Starosta obce: Milan Houška                                         


