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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 8/2016,  

konané dne 29. 12. 2016 ve Vlasenici 
 

 

Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, pí. P. Mazancová, pí. Jitka Langová 

Omluveni: p. M. Pechek, pí. M. Kosová 

 

Přítomno 5 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 pan O. Dohnal a paní Jitka Langová  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Obnova alejí v katastru obce Vlasenice (Severní alej, Východní alej, Západní alej) – 

výběrové řízení 

3. VIII. rozpočtové opatření za rok 2016 

4. Rozpočet na rok 2017 

5. Rozpočtový výhled obce na období 2018 – 2021 

6. Uzavření DPP s kronikářkou pí. Marií Vintrovou na rok 2017 

7. Uzavření DPP s pí. Annou Suchanovou na administrativní práce v roce 2017 

8. Pitná voda ve Lhotě a Vlasenici  

9. Poplatky v roce 2017 

 

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. 8/2016 
konaného dne 29. 12. 2016 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 79/2016 bylo schváleno.  
 

2. Dne 30. 11. 2016 proběhlo zasedání komise pro výběrové řízení na akci "Obnova alejí v katastru 

obce Vlasenice “. Jednalo se o opakované výběrové řízení. Výběr proběhl z 6 hodnocených nabídek. 

Výběrového řízení se zúčastnilo 6 uchazečů:  
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Poř. 
číslo 

nabídk
y 

Obchodní firma IČO 
nabídková cena bez 

DPH 

1 
Ing. Václav Šmejkal – PARK + 158 00 318 

815 245,00 Kč 

2 Zahradnické úpravy s.r.o. 277 07 113 
648 058,00 Kč 

3 Bc. Petr Zvědělík 121 59 859 
601 095,00 Kč 

4 OK GARDEN s.r.o. 275 71 297 
857 389,95 Kč 

5 EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o. 280 79 540 495 748,00 Kč 

6 
Richard Salajka Zahradnictví a 
zahradnické služby 717 97 670 804 277,00 Kč 

 

Zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou EKOIMPEX Vysočina s.r.o. 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení 
na akci "Obnova alejí v katastru obce Vlasenice", ve kterém s nejnižší nabídkovou cenou zvítězila 
firma EKOIMPEX VYSOČINA s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem, dále pověřuje starostu vyvěšením výsledku výběrového řízení a smlouvu 
o dílo na úřední desku obecního úřadu. 

Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 80/2016 bylo schváleno.  
 
3. Zastupitelstvo obce projednalo 8. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 2016 ve výši 

1 258 655,59 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 8. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 2016 ve výši 
1 258 655,59 Kč na straně příjmů i výdajů. 
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č.81/2016 bylo schváleno.  
 

4. Zastupitelstvo projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2017, které byly vzneseny 

v době jeho vyvěšení (úřední deska, elektronická úřední deska). Zastupitelstvo obce 

přistoupilo ke schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2017.   

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2017 ve výši 2 588 000 Kč 
na straně příjmů i výdajů.   
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 82/2016 bylo schváleno. 
 

5. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhled na období 2018 – 2021.   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje rozpočtový výhled na období 2018 – 2021.  

Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 83/2016 bylo schváleno. 
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6. Zastupitelstvo obce projednalo opětovné uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou 

paní Marií Vintrovou v roce 2017 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s  paní 
Marií Vintrovou (kronikářkou obce) na rok 2017 za stejných podmínek jako v roce 2016 (1000 
Kč hrubého/měsíc).  
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 84/2016 bylo schváleno. 
 
7. Na základě dlouhodobé pracovní neschopnosti paní místostarostky Jitky Langové, 

projednalo zastupitelstvo obce uzavření dohody o provedení práce s  paní Annou Suchanovou 

na administrativní práce, a to od 1.1.2017 do 30.4.2017 (s možností dalšího prodloužení). Paní 

místostarostka Jitka Langová se podobu své pracovní neschopnosti zříká nároku na odměnu 

zastupitele. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s  paní 
Annou Suchanovou (administrativní práce) ve výši 4 000 Kč hrubého/měsíc. Dále 
zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zřeknutí se nároku paní místostarostky 
Jitky Langové na její odměnu zastupitele. 
Výsledek hlasování:   PRO 4   PROTI 0  ZDRŽELI SE 1 
Usnesení č. 85/2016 bylo schváleno. 
 
8. Ve dnech 29.11.2016 a 8.12.2016 byly provedeny kontrolní rozbory vody v obci Lhota a 

Vlasenice. V pitné vodě se nadále vyskytují koliformní bakterie, objemová aktivita radonu a nižší 

hodnota pH, 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 Lhota-Vlasenice. 
 
9. Navrhuji nechat poplatky pro rok 2017 ve stejné výši, mimo poplatku za vodu, zde navrhuji 

zvýšit poplatek na 25 Kč/m3. ( státní průměr je 85 Kč / m3 ), z důvodů vysokých investic do 

rekonstrukce vodovodu v obci Vlasenice ,  ( nový vrt, odkyselovací stanice, rekonstrukce 

vodojemu, tlaková stanice pro nové parcely). Především pak z důvodů zvýšení počtu 

odebraných vzorků jakosti vody v průběhu roku. Do konce roku 2016, jsme prováděli 1x ročně 

krácený rozbor a 1 x za dva roky velký rozbor.  Roční náklady na rozbory z obou vodovodů byly 

cca 7.000 Kč. Od roku 2017 se budou pohybovat náklady na rozbory obou vodojemů na úrovni 

15.000 Kč. 

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje výši poplatků pro rok 2017, včetně zvýšení 
vodného na 25 Kč/ m3.  
Výsledek hlasování:   PRO 5   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 86/2016 bylo schváleno. 
 

Diskuze 

Bowling, noční klid, registr smluv 
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Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:10 hodin a ukončeno ve 21:45 hodin. 

29. 12. 2016 

 

Zapsala:  ing. Pavla Mazancová    Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  

 

Starosta obce: Milan Houška     Jitka Langová 
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Zpráva o provozování bowlingové dráhy ve Lhotě za rok 2016 

 

Příjem za rok 2016:  Kč 6 075,- 

• z toho: domácí   Kč 5 100,- 

hosté   Kč     975,- 

 

Celkem se hrálo 217 hodin  

• z toho: domácí   204 hodin, tj. 94 % 

hosté     13 hodin, tj. 6 % 

 


