
Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 4/2016.

konané dne 15. 6. 2016 ve Vlasenici

Přítomni: p' M. Houška, p' o. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J' Langová

omluveni: pí. P. Mazancová

Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 - zastupitelstvo bylo usnášení schopné
po celou dobu zasedání.

Zapisovatelem byla určena paníJ. Langová'
ověřovateli zápisu byli určeni paníM. Kosová a pan o. Dohnal'

Navržený program zasedání:

1. Schválení programu zasedání

2. Zpráva kontrolního a finančního výboru za 1. čtvrtletí 201'6

3' Finanční a kontrolnívýbor - kontrola 2' čtvrtletí roku 2016

4' Schválení přijetí dotace na ,,Posílenívodovodu ve Vlasenici"

5' Výběrové řízení,,obnova alejí v katastru obce Vlasenice"

6' l' rozpočtové opatření za rok2oL6

7 ' ll' rozpočtové opatření za rok2oL6

8. obecní zaměstnanec (práce v lese, údržba v obci''.)

9. Koupě odkorňovacího stroje

10' Zaměstnání pana T. Pechka na letnísezonu (práce v lese, údržba v obci...)

1L. Podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny _ nákup kontejnerů na tříděný odpad

12' Záměr o směně pozemků p. č. Ba/B za 134/22

].3. Schválení dotace na nákup lesnítechniky

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení 5 94 odst. 2

zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě.
Návrh usnesení:
Zostupitelstvo obce Lhota - Vlasenice schvaluje navržený progrdm zasedání č. 3/2016
konaného dne 75. 6. 2076 ve Vlasenici.
VÝsledek htasování: PRo 6 PRoTl 0 zDRŽEu sE o
Usnesení č. 34/2016 bylo schvóleno.

2' Pan R. Dohnal (předseda kontrolního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením
kontroly plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva a kontrolou dodržování
platných právních předpisů obecním úřadem za 1. čtvrtletíroku 2oL6.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Paní M. Kosová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitelstvo s provedením
kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1' čtvrtletí roku 201-6.

Při kontrole nebyly ziištěny žádné nedostatky.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota - Vldsenice bere na vědomí zprávu kontrolního a fÍnončního
ýboru za 7. čtvrtletí roku 2076.
Výsledek hlasování: PRo 6

Usnesení č. 35/2016 bylo schvóleno.
ZDRZELI SEPROTI O

3. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) a paní M.
Kosovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 2. čtvrtletí
roku 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru ,a předsedkyni fínančního
výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 2. čtvrtletí roku 2076
v termínu od 7. 7. 2076 o 37. 8. 2076.
Výsledek hlasování: PRo 6 PRoTl o zDRŽELl sE o
Usnesení č. 36/2016 bylo schvóleno.

4. Dne 1'4' 6. 201-6 bylo starostou obce podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci

,,Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice"'
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
,,Posílení vodovodu Lhota-Vlasenice" d dotaci přijímó.
VÝsledek hlasování: PRo 5 PRoTl o 7'DRŽEL! sE o
IJsnesení č. 37/2016 bylo schváleno.

5' Dne 30' 5' 2016 proběhlo zasedáníhodnotícíkomíse pro výběrovéYízení na akci ,,obnova
alejí v katastru obce Vlasenice." Výběr proběhl ze tří hodnocených nabídek. Výběrového
řízení se zúčastnili následující uchazeči: 1. Vlastimil Hyžík (797 660 Kč bez DPH), 2.

Zahradnictví a zahradnické služby _ Richard Salajka (676 5L6 Kč bez DPH), 3. Jitka Nováková
(84o744,3 Kč bez DPH). Zvítězil uchazeč s nejnižšínabídkovou cenou, a to firma Zahradnictví
a zahradnické služby _ Richard Salajka'
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice bere na vědomí informaci o ýsledku výběrového
řízení na akci ,,obnova alejí v katastru obce Vlasenice, ve kterém s nejnižší nabídkovou
cenou zvítězila firma Zahradnictví o zohradnické služby - Richord Salajka. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podepsóním smlouvy o dílo s vítězným uchazečem, dóle pověřuje
místostarostku vyvěšením ýsledku výběrového řízení a smlouvy o dílo na úřední desce
obecního úřadu.
VÝsledek hlasování: PRo 6 PROTI o zDRŽELlsE o
Usnesení č. 38/2016 bylo schvóIeno.

6' Zastupitelstvo obce projednalo 1-. rozpočtové opatřeníze dne 30' 4'2016'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 7. rozpočtové opatření ze dne 30. 4. 2076 ve výši 208
778,7 Kč no strdně příjmů i výdajů.
VÝsledek hlasování: PRo 6 PROTI o ZDRŽELIsE o
Usnesení č. 39/2016 bylo schvóleno.



7. Zastupitelstvo obce projednalo 2. rozpočtové opatřeníze dne 31. 5. 201'6'

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 7. rozpočtové opatření ze dne 37. 5. 2076 ve výši
29 830 Kč na straně příjmů i výdajů.
Výsledek htasování: PRo 6 PRoT! o ZDRŽEU sE o
IJsnesení č. 40/2016 bylo schvóleno.

8. Na základě zvýšené potřeby prořezávek a údržby v obecních lesích navrhuje starosta obce
přijmout zaměstnance do trvalého pracovního poměru. Jeho další pracovní náplní by byla
letní i zimní údržba veřejných prostranstvív obci (zametání zametacím strojem, prohrnování
sněhu). Uchazečem na tuto pozici je pan Martin Ješeta (viz Příloha 1 - Životopis uchazeče).
Předpokládaná pracovnínáplň tohoto pracovníka v průběhu roku:

- Prořezávky a probírky v obecním lese
- Výroba a oprava oplocenek
- Výsadba stromků
- Vyřezávání p!evelných dřevin, vyžínání oplocenek
- odvoz větví, štěpkování větví, štípání dřeva, výroba kůlů
- Zimní prohrnování
- Zametání obecních komunikací
- Vyžínání a úklid trávy kolem komunikací
- Drobná údržba obecního majetku

Předpokládaná měsíční hrubá mzda: 15.000 Kč + max. 5.000 Kč prémií podle pracovního
výkonu. Předpokládaný nástup - 1. 8. 2oL6. Předpokládané vzdělání - středoškolské (obor
lesnictví). Vyhodnocenípřínosů zaměstnání nového pracovníka viz Příloha 2.

Nóvrh usnesení:
Zostupitelstvo obce přijímó nového pracovníka pana Martind lešetu. leho pracovní náplní
budou próce v lese, letní i zimní údržba veřejných prostrdnství v obci a drobnó údržba
obecního majetku. Procovní poměr bude uzavřen za nósledujících podmínek: základní
hrubá měsíční mzdo 75.000 Kč + max. 5.000 Kč prémií. Smlouva se sjednóvá na dobu
určitou od 7. 8. 2076 do 37. 7. 2017. Podmínkou přijetí tohoto zoměstnance je, že v
tříměsíční zkušební době získá řidičský průkaz skupiny T (traktor).
VÝsledek hlasování: PRo 6 PRoTt o ZDRŽEU sE o
IJsnesení č. 41/2016 bylo schvóIeno.

9. Starosta obce navrhuje zakoupit odkorňovací stroj na výrobu opracovaných kůlů
v hodnotě L7o.29o Kč. Stroj by byl zakoupen za účelem dalšího prodeje vytvořených kůlů'
Vyhodnocení přínosu koupě tohoto stroje je uvedeno v Příloze 2. Nabídka odkorňovacího
stroje je uvedena v Příloze č. 3.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup odkorňovacího stroje v ceně 770.290 Kč.
Výsledek hlasování: PRo 6 PRoTt o zDRŽELt sE o
IJsnesení č. 42/2016 bylo schvóleno.

10. Vzhledem k tomu, že na letní sezonu 20L6 jsou u obce na veřejně prospěšné práce
zaměstnáni pouze 2 pracovníci, starosta obce navrhuje přijmout na léto do
zaměstnaneckého poměru pana Tomáše Pechka.
Nóvrh usnesení:
Zostupitelstvo obce schvaluje přijetí pana Tomóše Pechka do zdměstnaneckého poměru na
dobu určitou od 22. 6. 2076 do 30.9. 2016. Měsíční hrubó mzda bude 12.000 Kč.
VÝsledek hlasování: PRo 6 PRoTl o zDRŽELl sE o
IJsnesení č. 43/2016 bylo schvóleno.



1-1' Do L5' 7' 2016 se mohou podávat žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na odpadové
hospodaření. V rámci tohoto titulu budeme podávat žádost na nákup kontejnerů na tříděný
odpad - bude rozšířena kapacita stávajících sběrných míst v obci.
Nóvrh usnesení:
Zostupitelstvo obce schvaluje podóní žódosti na núkup kontejnerů no tříděný odpad
z programu Fondu Vysočiny,
VÝsIedek hlasování: PRo 6 PRoTl o zDRŽELl sE o
Usnesení č. 44/2016 bylo schvóleno.

12. Na základě geometríckého plánu č. L4o-57-2016 (viz Příloha 4) vydává obec záměr na

směnu pozemků p. č. L34/23 a 134/22'
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vydává zóměr směny pozemků p. č. 134/23 a 734/22.
VÝsledek hlasování: PRo 6 PRoTl o zDRŽELlsE o

Usnesení č. 45/2CI16 bylo schváleno.

13' Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci na lesnítechniku ve výši cca 750.000 Kč

(štěpkovací stroj, motorová pila, křovinořez, okružní pila).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žódost o podóní dotace na nókup lesní techniky.
VÝstedek hlasování: PRo 6 PROTI o zDRŽELl sE o
Usnesení č. 46/2016 bylo schvóleno.

Diskuze

Webové stránky obce Lhota-Vlasenice

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:]-3 hodin a ukončeno ve 22:05 hodin'

15. 6. 2016

Zapsala: J. Langová (místostarostka) ověřovatelé zópisu:

Oto Dohnal

starosto obce: Milan Houška Milena Kosová



Registrace akce a RozhodnutÍ o poskytnutí dotaco

Poskytovatel Ministerstvo zenlědělství

Téšngv 65t17

11785 ?raha 1

ldent3f|kač:ní Óíslo EDSI l 129D252004316

ldentifíkační číslo

Název akee {proiektu) Posileni vodovodu Lhota-Vlasenice

Účastník Ohec Lhota'Vlaseníce 'ťypfínancování Ěx ante

Vlasenice 18 Místo realizace projektu

3947a Lhata-V}asenice Alokace v Územi {okres CZo633

Cz LÁU} Pelhřimov

lČ 00584088

RČ Teiefon 6a2285545

Statutární lv1ílá'^t Hrušká starosta obce E_mail hauska@deÍail-cz,cz
zástvpce, neba
osoba oprávněná Fax

Kód
řádku Název Termíny akce (projektu} Ukončeni Závaznost

2018 Reetlzace 6kce {proiektu) stanovená poskvtovatelern u ta.zua rnax
7í|42 P?edl Ó> éni d/Jk ume nÍ e eé k 7 áu b.G'č.r1 é m Ú VVh Ó("] n.}cÉn í Ak ť'p ( n r Úi éklL l\ 3f, A4 ?417 mŽ\

Cíl akce (proiektu} l lndikáÍor l Parametr

Kad
íádku Název indlkátaru Měrná

ieónotka
Výchozi
hodnota

CÍlová
hodnota Datum c.ílové hodnoty

Kód
řádku Název parametru Měrná

jednotka Hodnota Závaznost Minirnální
hodnota *

Maximální
hodnota.

odkvselovací stánice m3 11 500 o(e Ó 0Ú0 0 004)

' v píiýe.ÍJě závaznostl lNT Je urnožněno Vyplnlt miniínáiní a Ířiaxlrnálfií hodnotl} (V případé jifié závaznÓsh nélze pole vypÍnÍt)
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ťŽnancavání projektu " úda]e V Kč, x €

Kód?ádku da
31"'t2.2815

Aktuá}íli ťdk
2018"

2817 po 2017 célkem v
létéch

Závaz
nogt

Mlr/Max
hodnrta **"

80so o00 2 4@Úao"aa a0r 000 2 4a8 ooo'0Ů lúlN

60Í}$ o,o0 2 4M eoo,Or o,o( 0,00 2 408 000,00

64ps 0,oo 2. 4W AA0,OA 0,00 0.00 2 408 000,00

657Úa oo0 1 686 000.00 0,00 000 í 686 000'0c MAX

657s o,oo 1 686 000"00 0.00 0,00 1 686 000,00

2 6679 0,00 7Ž2 aaa.ac) 0.00 000 722 0AO.ÓO MtN

667s Ú'0o 722 0AC,O0 0,00 a,ao 722 600,0r

6gzs 0,00 2 4C8 tAA,60 0,r0 0,00 2 4r8 000,rc

lNv o,oo í 686 000'00 0,0{ 6,OO 1 886 0Ó0'00

$ouhÍn za
SR

o,oo 1686044,OO e,Ú 0.00 1 S8t 000,00

9ouhm za SR
e alokaee E:U 0'0Ú Í 686 00s'06 0,0'( 0,00 1 686 iaA.AO

$ouhrn
z&ajŮ o,o0 2 4oa ooíj,ga 0'6Í 0.00 2 468 gaÚ,6a

Kra9Ífikác€ sR'"*-

P.č. Kód řádku Název
Oruh.
t'říd.

odvét'
tříd.

ilsSP
Zdroj

ilssP
Úiet

Účet.
znak

Typ
SR

Aktuální rok
201 6*

6C90 Násedy FňZe.i í*vebních obÍeklů 2 408 000.00

609s NMaoy bdov a staveb 2 468 000,Ú0

64ps sfu HRN !ilvÉsT}eNÍcH PoÍŘEs PRoJEKTu 2 408 000.00

2 6574a VDs _ ÍÓ?Fobl káÍ'doLy 5píáV* prÓqÍamu - MNV p/oj€ktu 6341 231AOO 41oÓa{n 29547 VSR 1 686 000 00

657s vwa]. ogt a@b@ re sljhlho rÓŽpďtu (Vmi í 68$ 000'00

6AVS Vz _ Jiíé d*ro zdíop (rLafl^íka í*ÓqcbňÚ 722 A00,0r

667s 1í zd.ola úé.sÚikA pí6gíeu |vz'} 722 000,00

69zs $ÓÚHRN lNvEsnčŇicfl zýftÚJ(' FR}JqúKYU 2 408 000,00

souhm za sR Íř.lV 1 686 010.00

Souhrn za SR I 686 000.00

9ouhrn za SR a alokace EU Í 686 000'00

Souhrn zdroÍů 2 408 000,00

- hodít4t/ v jédnotJiuýd-l řáócieh se uvádéjí v Kč na 2 des€tlnná místa
-. pokud pogkytovátei nestanovíÍ iinak V podmínkácn tohotÓ dokumentu' JsoÚ závazné objemy aktuáhÍho roku, pokud není po|e záVaznost

vyplněno' fteftí závaznost 9laftovena
,,, u ýiiÚadě zevaznosti l[lT se vyp!ňuje minirnáhí á máximálfiÍ nodnota (v případě 'jiflé závaznÓst] nelze pole Vypinit)

"" Ktasif,kace nrůŽe být v průběhu Íoku upřesnéna poskytovatelem

'1',';i ' ::':

Vydán tohoťo ,ozhodnuti neooótéŤip aprávn;Fr}u poflátl(U podtr- zárcna č 634/2004 Sb ' o správních pÓolatc ch

^iaťolorozhodnUti 
iepootes14odst 5záLoaaČ21BÍz000Sb''.!6'zfiěni oozdějEichp;eoplsů'nevztahu]:ooecnepřeop'SyospÍár'nimiizeni

Qákďn é' 5gÚl2aa4 Sb ' Ve zněnrpozdolóícfŤ předplsú) a je Vyloučeno ]eho ŠÓudní přezkoumáňí

Ňedílnou soirÓástí dokurnenii'l jsol} pÚdmínky' které JsrU Úveďené v přNtoze

2 1 222t2Ú1 6-MZE- 1 s'.l 3 1
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2.

PříIo ha k Rozhod n utí č.j. 2 l Ž22 l Žil l 6-brzE -l st31
o poskytnutÍ ďataee

iďentifr kační číslo EDs Í29DŽ52t043, 6
orPosílení voďovodu Lhoťn-Vlasenice'o

Podmínky čerpáiní pro*třeďků státního rozpočtu určených na financování akce

t. ?Ťi čerpání finalrěních prostředků statního rozpočttt bude investor postupovat podle zákona
č,. zI8,Daa0 Sb. (rozpe>čtová pravklIa), vyhlášk'v Il'fF č. 56a,2a06 Sb. ve zněni pozdějších

předpisů a poclle Pravidel MZe České republtky ě.j. WZe l4469aD01z'MZE-15l3l pro

poskytování a čerpártí státní finanční podpory v rámci průgtamv 129 250 ,,Yýstavba a

technické zhodnocení inťrastrukttrry vodovodů a kanaljzacÍ" (dále jen Pravidla). |-inanční
podpora je poskyťována na ťlnancavéttti nákladů stavební a technologické části (NSTČ).
ostatní nétkLady hradí investor plně zvlastních zdrojí
Investor je povinen rJodrŽet zérvazné wkazate|e ,,Terminy akeeo' uvedené ve sloupcí

'"{'Jkeinčení"" ."ParaÍnetr akce" uvedené ve sloupci ,n}LÚďnatao' a,,Financování projektrr"'

uvedené ve sloupci ',celkem v letecho' uvedené ve vydaném Rozhodnutí. Není-li ve

sloupcích, ve kteých je stanovenazávaznosrvýše uvecÍených určtrjících rrkazatelťr. uvedena

Žáóná hodnota, jedná se o ukazatele orientační. ahjem.y aktuálního roku nejsou závazné"
jeďú se o ukazatele orientační s výjimkou hodnoty uvedené nai'Íttlku 657Úa,
- Realizací akce (projektu) stanovené poskytovalelenr se rozumi dokončít akcí (zajištění

kolatldačního rozJrodnutí vč. nabyti právní rnoci nebo rozhadnutí o uvedení stavby do
zkušebního provozu vč. nabytí právní mocí) v termínu stanovenérn v Rozhodnutí a s
ukazateli tane uv eďený mi.

- Ptedk:Ženi dokumentace kzávěrečnérnrr vyhodnocení akce (projektrr) se rozumí
povinnost investora zabezpeéit závěreěné vyhodnocení akce podle $ 6. vyhlášky
Ministerstva ťtnanei č.56a/2Úa6 Sb., kterou uěastník progÍamu doktádá splnění obsahu
Rozhodnuti

- [Jkoněení Íinarrcování akce následuje po termíwu realizace akce stanoveném
v Rozhodnutí a nemtňe být delgi neŽ lrumúr' pťed|oŽenÍ dokurnentace závéreéného
vyhexlnocení akce.

Hodnota vkaz'atele ,,Financovétní projekttl" uvedená ve slorrpcí '.celkenr v letecho' na řádku
*5 7 #ztj e stanoven a jako maxi mir1 ní.
Hodnota ukuzatele ,,FinancovánÍ prts.jektu" uygden& ve sietupci ,.celkgrn v leteeh" na řáclku

6679 je stanovena jako rnÍnímální.
Nesplnění podnrínek závaznéha wknzate}.e aznať:enéba jar't] 

','I'ermíny akce (projektu)'' .ie

stanoveno Mínisterstvern zemédélství v souladu s $ t4 odst. 6 zakana č. Žl8 lzÚaa Šb. za
méně závažnó. odvod za porušení rczpoětavé kázné V tomto případě číní v souladu s $ 44a

adst.4 písm. a\ 5ÚÁ.

V přípaclě' že nebude moŽna dadrže't' záyazné ukazateÍe a podmínky čerpání prostředků

statního rczpoětu stanovené v Rozhodnutí, je investor povinen pažádat o změnu a vydání
nového Rozhodnutí neprodleně pa zjištění těchtcl skutečností ' nqpozďéjí však do termínr"t

rea\izace akce stanoveného v Rozhodnuti. Svoji Žádost ie investor povinen tádné zdttvodnit a

d olo žit. Žáeka st p o dáv ft i nve st or po cl l e pří s l u šn ého čLánku ? ruv íď el.
Finanční podpora se poskytuj e zá|ohtvé naúěet zYízený v České národní banc,e v souladu se
zátkonem č,. 218l2aaa Sb. a podléhá ročnímu zaětq:vání se stálním rozpačtem podle vyhlášky
č'.36'?l28L5 sb. V případě, Že invegÍot zjistí jtž v průběhrr roku, Že nebude schopen v plné
výší vyčerpat p?idélenau finanéni podporu, je povirren neprodleně předat poskytovateli tuto

inf,ornraci a détle postupÓvat pitc1ie příslušného ělánkuPraviďel.

1

4"

).

6.

7.



12.
13"

14.

15.

16.

17"

lnvestor je povinen paužít poskytnutou finanční podporu v příslušném razpač'tavém roce
apruzc k účelu, na ktcrý mu byla pCIskytnuta.

lnvestor bude přijednání s dodavateli prosazavat nejúspomější řešení'
Znéna vlastnictví investíčního majetku, kter1 vznikÍ rcalizací akce s účastí podpor5l
poskytnuté poclle Pravidel, je moŽn6 po dobu 10-ti let od data poskytnr"rtí poslední částí
podpory poskytnuté před kolatldací stavby pauze se souhlasemMZe.
Prostředky statrrího razpaětu trvedené na řádku 657s ,,Yýdaje oSS a dotace ze stáÍfiÍha
rr:zpačtu (vDS}" jsou poskytovány pauze za předpakladu, Že akce nebude, bez písemného
seiuhlasu WZe, spdvťtnancavána z jiných doračních prcgramÚ,lonclů nebo jiných dotačních
zuJrajtl. Y pÍípadé porušení teihcrto ustaneivení to bude pavaŽováno za partršení podmínek
účasti státního rozpočLu a bude paďim podnět rnÍstně přísluŠnému finančnímu ťrřadtr k
zahájení íízení ve věcí oclvodů za porušení raz'paět'ové k/azně"

Pro tento pťograÍn stanovilo MF ČR ťrčelový znak29{}47.
Investor je povinen postupovat pÍízávěrečném vyhodnocení akce po'dle článku VIII Pravidel
a ve lhůtě uvedené v R.ozhodnutí v řádku ,,PředloŽerrí dokumentace k závěrečnémrr
vyhodnocení akce (projekttr)" paŽádat' o kontroltl a ukončení akce'
lnvestor je povinen v rámci závěreěného vyhodnocení akce píedlaŽit schválený Plárr
financování obnovy vodovodů akanalízací zpracovaný v souladu se zákonem č,.274na0|
Sb. o vodovodech akanaLizaeí pro veřejnou potřebu ve znéní pozdějších předpisů.
obsalr předk}ádané dokurnenlace závěrečného vyhodnocení akce je stanoven vyhláškotl MF'
lnvestor je povinen si včas zajistit veškeré pc:ďklaďy a doklady- které jsou součástí
předkládané dokumentace.
řnvest*r.!c J:elvlnun uchrrvitv."rt vešk,lrc srrLrvisc.iíci clttkumcirtv s rcalizovanrlu akcí rninimálrrČ
l{J le.t oal termínlt ukrrnČgnl z'ávčrečného vyiroc'lnoccní akce. pokrrrl není .iínýrní přeclpisy
$lanÓvťna doba delší" i}okuffiťili,lce lrtusí b.v't vedena přehlcclnč a tnusí být Ielicc <|osaŽit*Inú.
Investor je povinen provildět údržbu. apťavy, generá*Ini OpÍavy a obnovu veškerélro majetku
tak, jak"ie to nutné pro jeho uďrŽení v dobrém pťO,,/'azním stavu. Investor je povinen zajistit
si na uvedené činnosti dostateěné finanční zďta'ie.

Potvrzení souhlasu investona s podmínkami Rozhodnutí
Stvrzuji svýrn podpisem' Že sotthlasim se všemi podmínkami tohoto l{ozhodnrrtÍ a zavazuji se je

Statutámí zástupc e i nvestora

ane: //Q 6 ép/r /7/ť-/rÚ rtpcr tZr



RozHoDNUTÍ o vÝgĚnu ruEJvHoonĚršÍ n*gÍoxv

Obec Lhota - Vlasenice
3E4 7a Vlaseníce 18
7ťstaupená: Milanem Houškou, starostou
nC: 00584088

ve Řel xÁ zAKiLzKl- ?l ALÉ}la *'oZg, p;nlt :

,.$bnŮva a**j{ V $cntasHrt-l obce VfaE*rtlc* {$everrní,.m{ej, Výcficdn{ alej'
t.ápailní are3; '

P rojekt. bude fÍnancdv aný z dotócé opŽp zt t+ -zgza

a5 operační pragraÍr, Životní prostředí
a5.4 ochrana a péče o přírodu a krajinu

Číslo a název speciťtckého cile as.4.27.4.3 Posílit přirazené funkce krajiny

Zadavatel

ROZHOT}U'E

o výběru nejvhodnějši nabídky výše uvedené've?ejné zakázky maléha rczsahu pod}e zákana
č. 137paa6 Sb. ve znéní pazdéjgíclt předpisů $ále uéŽ ,,zákan") takta:

I. léentiÍikaéní údaie vybraného uchazeč,e:

Zahradni&t1 a zahradnieké práce - RÍchard
šala|ka

Čsa zqí, BÍecÍav, 691 4L

osoba samostatně výdělečně činná

7179767Ú

Číslo a název pragramu:
Číslo a název priaritní osy:

lÍ. seznam uchazeč&, jeiiehž nab3dby byly hodnoceny;



I[I. Celkov é hoónacenÍl

Nabídky byly hodnoceny pad\e nejniŽší nab:ldkavé CerlY v Kč bez DPH.

fladnotící komise konstátuje, Že ucftazeč' Zahraénictví a zahrténické pr&ce - Richardga3aika pÍed}ažú nejnlŽ#i nabidkovow cenu. l"lodnotící komise proto daporučuJe zadavate|i
uzav?iz smlouvu s uchazečem Zahraúnlctsli a zakraén3eké práce - Řicnarb $alaika s
nejvýše přípustnou nabídkovou cenou 676 gté Kč bez ÚPl{,

Lhota - Vlasenice dne 20" 6. aýi6
{:"-

Milan Hau*ka, starosta



Příloha č. 1 k zápisu obecního zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice ze dne 15. 6.201'6

Životopis

osobní údaie

Jméno a příjmení: Martin Ješeta

Datum narození: 24.7 . 1993

Kontaktní adresa: Kamenice nad Lipou, Dobšova 84, PSČ 39470

Telefon: 722004397

Email: martin02l-3@seznam.cz

Praxe

L.8.2oL4 - seřizovač vstřikovacích lisů (KPZAS)

24.2. - 1.8.2OL4: Materialista, manipulant (KPZAS)

5. 3. _ 29. LL.2oI3: Realizace zahrad a ostatní zahradnické práce (Zahradnictví

Salajka)

2oo8-2ot2: Praxe v rámci studia SŠ

Vzdělání

2oo8-2ol2 Střední škola B. Schwarzenberga v Písku, obor lesnictví

Schopnostl a dovednosti

Jazykové: angličtina _ pasívníznalost, v rozsahu učiva SŠ

Průkazy a řidičský průkaz skupiny A, B

osvědčení: osvědčení pro obsluhu RMŘP
Prů kaz obsl u hovatele motorových ma n i pu lačn ích vozíků
Zbrojní průkaz skupiny C a lovecký lístek

ostatní: práce s PC - mírně pokročilá znalost

8. 6. 2016 Martin Ješeta



Příloha č.2 kzápisu zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice ze dne 15.6.20L6

Předpokladané drobné práce v lese + prohrnování + zametání na rok 2oL6

Druh práce množství cena v Kč

pořezávky, probírky 10 ha 65.000

výroba oplocenek a oplůtků cca 350 m 28.000

oprava oplocenek a oplůtků 52 hodin 9.360

vvřezávání plevelných dřevin 250 hodin 55.000

odvoz větví 120 hodin 21..600
prohrnování odhad 67 hodin 10.000

zametání odhad L33 hodin 20.000

cena celkem: 208.960

Nákladv na nového pracovníka a odkorňovací stroi za rok

Náklady na pracovníka : 20.000 Kč x L.34 = 26.800 Kč x 12 = 321.600 Kč

Náklady na odkorňovací stroj : 170.290 Kč

Výrobní nákIady těžba, benzín, nafta - odhad: 62.100 Kč

Celkové předpokládané náklady na pracovníka + odkorňovací stroj: 553.990 Kč

Příjmy nového pracovníka + odkorňovacího stroje: 288.380 Kč

Předpokládané drobné práce v lese + prohrnování + zametání: 208.960 Kč

Celkové předpok!ádané výnosy na pracovníka + odkorňovací stroj: 497.340 Kč

Předpokládaný rozdíl mezi výdaii a příimv za rok 2016: - 55.650 Kč

V roče 2017 bude stroj již splacen, takže čistý příjem pro obec Lhota-Vlasenice by se měl
pohybovat kolem 100.000 Kč za rok.

Předpoklad návratnosti odkorňovacího stroje:
upotřebení množství cena VVNOS

kůly potřebné k vlastnímu užití (aleje) 1048 ks 80 Kč/ks 83.840 Kč

výroba vlastních oplocenek 500 m 30 Kč/m 15.000 Kč

ušetřeno v roce 2oL6: 98.840 Kč
prodej 300 ks měsíčně 350 ks 45 Kč 15.795 Kč

roční obrat: 4200 ks 45 Kč 189.540 Kč

uýrobní náklady těžba, soustředbvání 90m 690 Kč 62.100 Kč

roční výnos: I27.44oKč



Vážený pan }an Kiizka
Vlasenice u Karnenice nad Lipou

Mobil: +42A733 279 L25 email: krizkal@seznam.cr

Věc: ňlabídka odkorňovacího stroie POSCH SchálProfi 3&) v pohonu el. motor a l!řídeltraktoru +

doplňkv

na základě Vaší tel. poptávky, Várn zasiláme rámccvou cenovou nabídku stroje ,,SchálProfi 5o0" zn.

PoscH. Níže uvedené provedení strojů odpovídá Vašemu zadání. Úoďávku strojů je nutno písemnou

formou objednat' Závaznast objednávky ie potvrzena úhradou zálohy. Termín dodání ie cca. 3'4
týdny od závazného obiednání sloŽení zálahy na účet dodavatele.

ooois množství kat' ozn' cena €
SchálProfí 50o 11 kw typ ZE pohon el. mot. 16A+hř. tr. 1 ML42at" 5.95a''
odkl. vidlička pro vedení dlouhých kmenů pro pakonL/ZE 1 F0o01339 22a,'
stroi vč. 3 bodového závěsu
Celkem cenabez DPH v€
Celkem cena bez DPH přepočct na Kčv alrtuálním };ti*zuke ónlŽ2,5,

Cenv výše uvedetré isorr Fco odběratel (če aebo JB} bet a?H.
Únftda * pro.ýádí bezhotovo'tně v rnéně EÚR nebo CzK. v prÍpaďě Úhrady v slÉné czK budou pro přepočet Ceny straie uvaŽovány kursy

ptztíté u xorneíční' baflky (d€4.lizv prÚóelrrrž.dY v óefi přípisu ptatbY 
^a 

náš úěet, pokud se obé strany nedohodnou jinak.

Flatební podmínkv: v píípaclé obiednávky stroje zálctra vc výši 6o.50o,4Č vě. ÚPH - platba zálohwé na základě zálohové

íaktury. Dopíatek do plné eeny splabný rrejpozději v teÍmínu píed dodáním stroje, následn é dodání cca do 3
pracovních dnů" Do úlného uhrazení ce}kavé částky odběratelem zůstává nabízené zaíízení plně v rnajetku

faíÍnt/ DŘEVO - PRODUKT sv' spol. s r.o. se sídlem ve Znojmě.

Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv ze splátek delší než 10 dní je dodavatel oprávněn od této
nabídky (objednávky} odstoupit. Pro tento p?ípaó se odběratel zavazuie uhradít k rukám dodavateJe

smluvní pokutu ve vriši, která odpovídávÝši doposud rukám dodavatele uhrazených záloh.

Prosírne o písemnou formu objednávky, kterou zašlete na společnost ''DŘEVO-PRODUKT 5V, spol. s
r.o. - Znojmo''. Pío zálohovou platbu, která potvrzuje závaznasl objednávky, Vám bude od strany
proóáv ajici vystavena zálahaná Íaktura.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ve7no1nně23.5.2aí:6 ing. Aleš Vojáček
tel..272L t79 827

Tímto potvrzuii v'ýše uvedenou nabídku
a závazné obiednfuám: za výSe uvedených podriín€k

datum:

podpis a razítko

ltlabídkaplatná do7'5'G'2a16 
stránkarzz

t)Řbvo' PRoI}UKTs\y',sPol'sf.o'' BífréBkl.37q1l27,669Ú2kwjao,IČaŽss1j3a9,I}Íe cz2s\l3389,ŤzÓ(sa2orruror*o*
ť-nail: dl9!.9])!o.fuE!!-dj!!.p!lq!|]|!L!a' ýas'.CiťeloDroclukt'cz,

spolc(frGt if ap<žm^ v atrhuddafr rtistííku ý..Jc.lam u !ííalského ý)Úítu v BÍné oddil c ' ý|aLka 2q328

!. PE!5Clt"W 

-

ťť$
f;*{ď"

nab' č' ý142-ilt816

6.t7a,-€
L7a.29o'-Kč



l.
T

nab. č.

MoŽno dovybavit:
..'......... LÚ5,- / t25,-€
....,.",.'..1"35'-€

vš;e ceny bez ÚPH vč' dopravy
při zakoupení stro}e abdrŽite; zóruční list s uvedenírn data prodeje, (v přípaéé pradeje na lČO standardní

zárvka v óélce 1 roku jinak plná záruka 2 raky|
nóvod k obsluze zaíízení v ČJ včetně prohtášení o shodě,
seznaffi néhradních dílťt
předóvocí proťakal s uvedením typu a označení a stavu zalízení

_ *}pofurzenou nabídktr zašlete prosím ernaílem zpét na adresu: obchod(Ódrevoprodukt.cz , na základé tohoto

powrzení bude vystave*a zálahová faktura, po připsá:ní celkové částky na Úěet pradávajícího bude uhrazené

zařízení ab1ednáno do ýraby a násÍedně v termír'lu dodání expeóována
_ současně s potvrzenínn objednávky žádáme o zaslání fakturačních úďaiÚ a ďoéaei adresy

obrázek pouze ilustrační nemusí přesně odpovídat skutečností nabízené Varlanty

stráfika 2 z z
DŘEr'(}' PRoDU}{TsV'spot.s|.d''Í1ť!énská37E4/Ž?,('bg02zfto)Bo'IČo255l33Ía9,l:)lccZ255'133Íšs,7,Úa42a51524lÍ348

ť_majl: dlŠ!.9g9.dgk!!_d.!9.Y9!Lq.d!B.!.sz' uNaV drevoDIo.lukt.cz'
spolcinosť ic kpsáBa ý alÝ.had^ifu rcjstříku vť-dfném u Kráiského eruílu ! Brnó oddil c' vloŽka 293211

E!.
#@ťs{
il**-'e

5-L4Z-3/2076

prodlorr.rŽen í vÝh qzu 35a l 38o rr'ra
sada náhradních noŽů 4ks

'".s;ií{fu"

,*
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