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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice 

 č. 9/2015, konané dne 27. 12. 2015 ve Lhotě 
 

Přítomni: p. M. Houška, p. R. Dohnal, pí. M. Kosová, pí. J. Langová, p. M. Pechek 
Omluveni: p. O. Dohnal, pí. P. Mazancová 
 

Přítomno 5 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 M. Pechek a pan R. Dohnal.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Rozpočtové opatření č. 3 
3. Rozpočet na rok 2016 
4. Rozpočtový výhled obce na období 2017 – 2020 
5. Výběrové řízení – „Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice“  
6. Kontrola čerpání dotace z POV 2015 
7. Přijetí dotace na akci „Oprava a odbahnění rybníka na p. č. 513/1 v k. ú. Lhota  

            u Kamenice nad Lipou“ 
8. Uzavření DPP s kronikářkou p. Marií Vintrovou na rok 2016 
9. Žádost o dotaci POV 2016 
10. Zpráva o kontrole lesního majetku obce Lhota-Vlasenice  
11. Pitná voda ve Vlasenici 
12. Žádost o dotaci na opravu komunikace ve Vlasenici od Noviny směrem k obci 

Vlasenice 
 
1. Zastupitelstvo obce projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 
odst. 2 zákona o obcích byl program doplněn o body č. 11 a č. 12.   
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje program zasedání č. 9/2015 konaného dne 

27. 12. 2015 ve Lhotě, který byl doplněn o body č. 11 a 12.  

Výsledek hlasování:              PRO 5                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 79/2015 bylo schváleno.  

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo 3. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 2015.   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 3. rozpočtové opatření z 30. 11. 2015 ve výši 224 151 

Kč na straně příjmů i výdajů.         
Výsledek hlasování:         PRO 5                               PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 80/2015 bylo schváleno. 
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3. Zastupitelstvo projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2016, které byly vzneseny 
v době jeho vyvěšení (úřední deska, elektronická úřední deska). Zastupitelstvo obce 
přistoupilo ke schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2016.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2016 ve výši 2 411 000 Kč 

na straně příjmů i výdajů.   

Výsledek hlasování:              PRO 5                                  PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 81/2015 bylo schváleno.  

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období 2017 – 2020.   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočtový výhled na období 2017 – 2020.  

Výsledek hlasování:              PRO 5                                 PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0    

Usnesení č. 82/2015 bylo schváleno.  

 

5. Ve výběrovém řízení na dodavatele akce „Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice zvítězila 
firma I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o. Otevírání obálek proběhlo 22. 12. 2015 
v 11:00, firma byla vybrána z pěti hodnocených nabídek.   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na akci „Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice“. 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 

2 982 187,42 Kč včetně DPH a zároveň pověřuje starostu obce zveřejněním této smlouvy na 

elektronické úřední desce obce společně se zprávou výběrové komise.        
Výsledek hlasování:         PRO 5                                 PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 83/2015 bylo schváleno. 

 

6. Ve čtvrtek 17. 12. 2015 proběhla v obci Lhota-Vlasenice veřejnoprávní kontrola realizace 
projektu dotovaného v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 (oprava asfaltové 
komunikace ve Vlasenici směrem k č. p. 31 a u rybníka ve Lhotě). Při kontrole nebyly shledány 
žádné nedostatky.    
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o krajské kontrole čerpání 

dotace z POV 2015, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.   

Výsledek hlasování:         PRO 5                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 84/2015 bylo schváleno.  

 

7. Obec Lhota – Vlasenice obdržela 26. 11. 2015 rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace 
na podporu úhrady akce „Oprava a odbahnění rybníku na p. č. 513/1 v k. ú. Lhota u Kamenice 
nad Lipou v celkové výši 865 000 Kč.    
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci „Oprava a odbahnění rybníku na p. č. 

513/1 v k. ú. Lhota u Kamenice nad Lipou v celkové výši 865 000 Kč.      
Výsledek hlasování:         PRO 5                                 PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 85/2015 bylo schváleno.  
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8. Zastupitelstvo obce projednalo opětovné uzavření dohody o provedení práce 
s kronikářkou paní Marií Vintrovou v roce 2016.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s  paní 

Marií Vintrovou (kronikářkou obce) na rok 2016 za stejných podmínek jako v roce 2015 

(1000 Kč/měsíčně vč. DPH).  

Výsledek hlasování:              PRO 5                                   PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 86/2015 bylo schváleno.  

 
9. Starosta obce navrhuje v rámci žádosti o dotaci z programu POV 2016 opravit komunikaci 
ve Lhotě od kravína směrem na Rodinov. Žádost bude podána v případě, že stávající vlastníci 
této komunikace budou ochotni majetek prodat do vlastnictví obce.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV 

2016 na opravu komunikace ve Lhotě od kravína směrem na Rodinov. Zároveň pověřuje 

starostu obce jednáním s vlastníky o odkoupení pozemků pod touto komunikací.    

Výsledek hlasování:              PRO 5                                   PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 87/2015 bylo schváleno.  

 
10. Dne 19. 11. 2015 proběhla na lesním majetku obce Lhota-Vlasenice kontrola České 
inspekce životního prostředí. Kontrola neshledala na lesním majetku kontrolované osoby 
nedostatky či rozpory se souvisejícími zákonnými předpisy.        
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí uskutečnění kontroly plnění LHP 

v obecních lesích, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky či rozpory se souvisejícími 

zákonnými předpisy.  

Výsledek hlasování:         PRO 5                                    PROTI 0                                   ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 88/2015 bylo schváleno.  

 

11. Dne 15. 12. 2015 byly provedeny kontrolní rozbory vody v obci Vlasenice. V pitné vodě se 
nadále v malém množství vyskytují koliformní bakterie a bakterie E. coli, další kontrolní rozbor 
bude proveden v průběhu měsíce ledna. Pro občany trvá doporučení pitnou vodu před 
používáním převařit, voda bude nadále ošetřována savem.           
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o výsledcích rozboru pitné 

vody v obci Vlasenice. 

 

12. Starosta obce předložil návrh k podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na 
opravu komunikace z Noviny směrem k obci Vlasenice. V tomto programu je možné žádat o 
maximální dotaci ve výši 1 000 000 Kč, přičemž spoluúčast obce je 50%.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikace z Noviny 

směrem k obci Vlasenice v maximální výši 1 000 000 Kč.  

Výsledek hlasování:         PRO 5                                    PROTI 0                                   ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 89/2015 bylo schváleno.  
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Diskuse  

Pan Radek Dohnal (správce bowlingu ve Lhotě) informoval zastupitelstvo o provozu 
bowlingové dráhy ve Lhotě v roce 2015.  
Celkem se odehrálo v tomto roce 197 hodin, z toho byl bowling 171 hodin využíván občany 
obce Lhota – Vlasenice, což je 87 % odehrané doby.  
Za pronájem bowlingu v roce 2015 obec obdržela 12 510 Kč.   
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin a ukončeno v 19:50 hodin. 

28. 12. 2015            

Zapsala:   J. Langová (místostarostka)                                               Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                                  Radek Dohnal   

Starosta obce: Milan Houška                                                               Milan Pechek   


