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Zpráva ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice 
 
Kontrolní výbor byl usnesením zastupitelstva obce č. 36/2015 ze dne 18. 6. 2015 pověřen kontrolou 
plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva a kontrolou dodržování platných 
právních předpisů obecním úřadem.  
 
Období – 2. čtvrtletí roku 2015 
 

Kontrola usnesení obecního zastupitelstva:  
 

a) Zasedání 16. 4. 2015 
- do provozu obce byl uveden nový zametací stroj, jeho správcem je Jan Pechek  
– provoz zametacího stroje je zatím bezproblémový, silnice v obci jsou pravidelně zametány  
- během dubna – června byly provedeny odečty vodoměrů v obou obcích, v současné době je 
evidován poslední nezaplacený poplatek vodného za rok 2014  
– vybrat poslední poplatek za vodné     
 
b) Zasedání 19. 6. 2015 
- revize komínů – řešení nevyhovující revize  
- na základě nevyhovující revize komínů byla na začátku září oslovena firma na zpracování nové revize 
komínů, revize na rok byly obci Lhota – Vlasenice zapsány s následujícími výhradami:  
- KD – zařídit na střeše přístup ke komínu 
- obecní úřad – omítnout oba komíny, na střeše zajistit přístup ke komínu 
- škola – omítnout a vyzdít komín pro byt č. 1, vyspárovat komín pro byt č. 2, oba komíny vyvločkovat 
- kuželna – zajistit přístup na půdu (funkční dekl, výsuvný žebřík)  
– provést výše uvedené opravy do návštěvy kominíka v dalším roce  
- revize elektrozařízení – řešení nevyhovující revize  
- na základě revize elektrických zařízení firmou Hadrava bylo doporučeno opravit elektroinstalace ve 
sklepě v budově školy a opravit zde hromosvod; opravit elektroinstalace v hasičárně  
– dosud nebylo provedeno, sjednat nápravu  
- obec vstoupila do dobrovolného svazku obcí Nová Lípa  
– dosud jsme se zúčastnili dvou jednání tohoto svazku, který může být pro obec prospěšný 
s ohledem na informování obce o dotačních titulech a s pomocí při získávání finančních prostředků  
- na obec byla zakoupena nová travní sekačka 
- její provoz je zatím bezproblémový  
 
 
Ve Vlasenici dne 25. 8. 2015 
 

Předseda kontrolního výboru pan Radek Dohnal                ………………………………………….. 
 
Členka kontrolního výboru paní Marie Dohnalová              …………………………………………… 
 
Členka kontrolního výboru paní Naděžda Zahradníková   ……………………………………………. 


