
 
 

1 
 

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2016,  

konané dne 27. 9. 2016 ve Vlasenici 
 

Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, pí. M. Kosová, pí. P. Mazancová, p. M. 
Pechek 
Omluveni: pí. Jitka Langová 
 
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání. 
Zapisovatelem byla určena paní p. P. Mazancová  
Ověřovateli zápisu byli určeni paní M. Kosová a pan O. Dohnal.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1.  Schválení programu zasedání 

2. Pověření provedení kontroly hospodaření obce kontrolním a finančním výborem 

3. Zpracování výběrového řízení na nákup dopravního automobilu pro SDH Vlasenice 

4. V. rozpočtové opatření za rok 2016 

5. Oprava komínů ve škole ve Vlasenici 

6. Schválení přijetí dotace Rozvoj Vesnice 2016 Kraje Vysočina ve výši 150.000 Kč 

7. Schválení dodavatele akce oprava komunikace ve Lhotě I. a II. Etapa 

8. Schválení dotace na lesní techniku 

9. Posunutí realizace akce obnova alejí ve Vlasenici na rok 2017 

10. Pronájem bývalého kravína v obci Lhota 

11. Pověření na odkup pozemků pod vodojemy ve Lhotě 

 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 6/2016 
konaného dne 27. 9. 2016 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 54/2016 bylo schváleno.  
 
2. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) a paní M. 
Kosovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 3. čtvrtletí 
roku 2016.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedkyni finančního 
výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 2. čtvrtletí roku 2016 
v termínu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016. 
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 55/2016 bylo schváleno.  
 



 
 

2 
 

3. Po vydání rozhodnutí o přidělení dotace ze strany Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina na nákup 
dopravního automobilu, navrhuji neprodleně vyhlásit výběrové řízení na pořízení tohoto automobilu 
nejpozději do konce listopadu. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce vyhlášením výběrové řízení 
na pořízení tohoto automobilu nejpozději do konce listopadu (po vydání rozhodnutí 
o přidělení dotace). 
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č.56/2016 bylo schváleno.  
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo 5. rozpočtové opatření ze dne 31. 8. 2016 ve výši 28 000 Kč 
na straně příjmů i výdajů. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 5. rozpočtové opatření ze dne 30. 8. 2016 ve výši 
28 000 Kč na straně příjmů i výdajů. 
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 57/2016 bylo schváleno. 
 

5. Byla provedena oprava komínů v budově bývalé školy, obecního úřadu a kulturního domu 
ve Vlasenici, které neodpovídaly požadavkům revizního technika. Opravy byly provedeny 
v celkové výši 55 368 Kč bez DPH. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, opravu komínů v budově bývalé školy, OÚ a KD 
ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 58/2016 bylo schváleno. 
 
6. V rámci dotace ROZVOJ VESNICE 2016 nám byla schválena dotace na opravu místní 
komunikace v obci Lhota ve výši 150.000 Kč. Jedná se o II. etapu opravy komunikace směrem 
na Rodinov 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace v rámci ROZVOJ VESNICE 2016 ve výši 
150.000 Kč.  
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 59/2016 bylo schváleno. 
 
7. Na základě předložených nabídek v rámci výběrového řízení na opravu komunikace v obci 
Lhota, I. a II. Etapa, navrhuji schválit dodavatele akce společnost SWIETELSKÝ PELHŘIMOV, 
který předložil nabídku ve výši: I. etapa: 254.997,67 Kč II. Etapa ve výši 304.001 Kč 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele akce na opravu místní komunikace v obci Lhota, 
společnost SWIETELSKÝ PELHŘIMOV: I. etapa ve výši 254.997,67 Kč, II. etapa ve výši 
304.001 Kč. 
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 60/2016 bylo schváleno 
 
8. Starosta obce navrhuje podat žádost o dotaci na lesní techniku ve výši cca 1.200.000 Kč. 
(Traktor s povinnou nástavbou, motorová pila, křovinořez, okružní pila). 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o podání dotace na nákup lesní techniky.  
Výsledek hlasování:   PRO 4   PROTI 0  ZDRŽELI SE 2 
Usnesení č. 61/2016 bylo schváleno. 
 
9. Z důvodů nedodání sazenic stromů pro akci výsadba alejí v obci Vlasenice, ze strany 
dodavatele pana Salajky navrhuji posunout tuto akci na jaro 2017. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje posunutí akce výsadba alejí v obci Vlasenice na jaro 2017.  
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 62/2016 bylo schváleno. 
 
10. Na základě schválení nákupu odkorňovacího stroje navrhuji pronajmout budovu bývalého 

kravína v obci Lhota od ZD Kalich Kamenice nad Lipou, kde bychom přes zimu ukládali hotové 

kůly. Zároveň navrhuji jednat o budoucí kupní smlouvě na tuto budovu s tím, že bychom 

do budoucna tuto budovu využívali jako truhlárnu.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s ZD Kalich Kamenice nad Lipou, 
o pronájmu budovy bývalého kravína v obci Lhota s možností budoucího odprodeje obci.  
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 1 
Usnesení č. 63/2016 bylo schváleno 

 

11. Vzhledem k tomu, že oba vodojemy ve Lhotě jsou na pozemku pana Váňi, navrhuji 

projednat s p. Váňou odkup těchto pozemků obcí.  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s p. Váňou na odkup pozemků pod 
oběma vodojemy ve Lhotě.  
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 64/2016 bylo schváleno 

 

 

Diskuze 

Webové stránky obce Lhota-Vlasenice 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:07hodin a ukončeno ve 21:45 hodin. 

27. 9. 2016 

Zapsala:  ing. Pavla Mazancová    Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  
 
Starosta obce: Milan Houška     Milena Kosová 
 
 


