
zápis ze schůze zastupitelstva obce č' 7/2017,
konané dne 9. 11. 2017 ve Vlasenici

Přitorni| p M Houška, p' R' Dohnal' p' M' Pechek, pi M' KÓsÓvá,
pi J' LanEová, pi' P. MaŽáncoVá

omluvénl: p otoDohnal
Přitomno 6 členú zastuptestva zcelkÓVéhÓ počtÚ 7 Žastupitelstvo byo u5nášeni schopné

7.o'o."Flpnb'laL.i"náÓá. l á'co'"
olělo\a|el',dpbjb) u':en'pd'o Doh.d "pJ' V Ó.o\d'

NavÉený plog.am zasedání:

1 s.hvá éniprogram! za5edáni
2. Fin.nčnia kontro nivýbor za l'qÍÓkÚ2017
3 RÓzpočtÓVé Ópatřenič' 7/2017
4. Rozpočtové opatienič' 3/2017
5' stavbá přÉtřéšku pán Kouba
6. sňlouva 5frnou E oN č'JH 014330044367/001
7. HasičskádodáVka podmjnkVprovorÓváni
3' schválenizáměru kpíodej pozemkuv€ Lhotě p' i 539/7 a p č' 539/6
9 Volbaobecnihoznaku
10 RozbÓry VodVv Ób.iVlasen ce
11. 5chVáleni prodeje obecnihotlaktorÚ
12. změna svstému schvá éni úvěřÚ
13. céná mÓtohÓdiny obecniho traktoru

15. zábradliza kÚlturnim dÓméň
16' odbahnénirybniku u VaňáskoVa mlýna

.dřévÓ klávin prode] íiÍmě Ech]dnaTec

1. záíUpi1ehtvo pÍojednalo program dnešnihozasedáni. Na základé uíanoVeni5 94odst' 2

zákona o obcich bylprÓ3raň zalédánilchvá en V naVržené podobě
NávrhuŠnéséní:
zdstÚptelstvo ob.e Lhotd-vlds.nice Šrhvdluie nawžený prcqrdn zdsedáni č' 7/2ox7
konaného dne 9.11' 2017 ve v]rgenici'
výd.d.k hlálogáni: PRo6 zDRŽELlsEo
usnesení č' 74/2017 bylo schýólenÓ'



Á/t0

2 Pan R' Dohnal (předs€da funÍolniho ýýbÓr!) s€známi zastupitestvo s prÓvédénim

kon1rÓv plnéni úkÓlů p]ynoUcich z usneseni obecniho zastupitéstva a kontroou dodržováni
pLatných práVnich předpBú obé.ním úřadémŽa 3. čtvnletiroku 2017.
Pani M (Ósová (předsedkyné íinančniho Výboru) seznámiá zástup tektvo s provedenim
kontroyhospodařenisfrajetkemaÍinančnim prostřed[yobceza3 č1vť.Le1irÓkÚ 2017

na vědoni zplów kontrclnihó d lnončniho

2DRŽEL|sEo

ÍozpočtÓvé Ópálřéni č 7/2017

Výdedék hlásování|
usne'e ní č' 75/2017 by]Ó

3. ÚčetniÓbcepředlož]la
Ná!úc5n!5eú
zdstupitelstvo obe.e Lhotd-vlaÝnie bele
2j0 00o na 

'trcně 
příinú i výddiú,

yý5Ed4h]?!p!a!!: pRo6
u,neseni i. 7a/2017 býo s.hýúIeho.

no ýédofr, rozpočtoýé opatřeni č'

na uzaVřeni smloÚW o Věcném břemenlč.
p' 15 (0ejh[ov )'Jednorá,ÓVá náhrádaza

výsledek hlasováni: PRo 6
u'neseni č. 76/2017 by]o s.hváleno.

4' Účéiniobce před]ož a zastuptelstvu ob.e
Návrh u5nesení:

rozpočtoVé Ópatřeni č 3/2017

zastupiÍelstvo obece Lhota-vlasenice berc nd věIJÓňi lo,počtoýé opdÍření č.3/2077 ve výši
170 530 nd síoně piiihú i výddjú.
Výíedek hlasování| Pno 6
usnes.ni č. 77/2077 bylo schvú|eno.

5' Pan Kouba se obrátilna zastupitestvÓ Óbce sžádÓstiÓ pÓvoeni stavby přGtřešku, který
sousedi sobécnim poremkem ls cestou v€douci mezi JakoubkÓVými a (oÚbÓVými)'

Přktřešek bude Wpada1ňásedovně| VelikÓsi 5 x 5 metÍů, střecha se 5pádem dozadu na
pÓé, VÍata Vpředu, zboku dveře a okno, Výška Vpiedu 2,7 m' Výška Vzad! 2,2 metÍy,
Vzdálenost 0,5 ň Ód pÓtU, mátériál pL€ch natiený hnědě, bouda bez zákadú, pou,é

Návřh usneseni:
zá9tlpitelstvo obece Lhoio-vlosenké s.hvdllje výstěvbu pijstřešku na dřeýo o ýelikosti 5 x 5
ňetrů v sousedstvi obeqího pozehku.

6. Na obecniúřad seob.á1Ló filma E.oN s dáVÍhém
lN_014330044367/001' ]edná se o pozemek před č'
zřizenivěcnéhÓ břémenéjé Vé výš]500 Kč'

Návrh u5ne5ení:
zastlpítelsÍvo obece Lhot,-v]asenke sehvaluie

vúsl€dekhlasování: PRo6
usnese.i č' 79/20x, bylÓ ýhýóleno'



7' Pan Ml]a^ PecheI seu námilzastupitele spodminkámiprovÓ7oVániha5]čské dodáVky'

VÝdedékhlásqý!!Í: pRo6

Návřh usnesenl:
'zolw*tat"rt*tn-rnn'i'pÓdúkkdniprcvozovdníhdsičgké^dodóvky' zDRŽELlsE0

ineseni č. so/2o17 bylo schýóleno'

zDRŽELlsE0

obecniho znaku' ziéchtÓ

zDRžÉLlsE0

ránU ]anu PéchkÓVi, který
pan oldřich Houšká poda

zDRŽEu sE 0

3'lá lupP''voÓo!e' ná@ ?Íe' Uo91':oFn.i$:":':]::,:T:'"j:;:'.ťi;

'.r7 
á io o' i 539/l o ÍonÓze 33 m'a p č' 539/b Ó'o!oz

iffi "t:;"ltl:.:lt; :^t'ji:'i:;i;[': :i:,::fi T*"H#':i'"']""i
lhrtá u Kamenic€ nad Lipou'

'o l\d'o' |áoé néu'L|\r' oŇ.ňú'llál'l& oo, i::;,lj1::l":"'#J;"iliÍl
<nÓe.no9t QzP BÍno Vé spoLuPÍao stouto 5poLe'nost pr'

;:;.;í" il''''nod'o.e"F'-Ó Áo''el " Ó":'"';ffl;::::]:;::",",:':'j;"':
.. ,'e odb"n/.' ě budó na/lÚa \''-' 

\ !
PÍÉdpo||ad.ne' ze nd qstÚpu zVrlu bude Um*eno

''}.'o_ 
rrLÓ''lÓ.nn'bdlic'é' ''.' a:o_lp'. vooÓvoo_ '.álpoá le'e'

p" *"".aenem tonvotnrm 'o'boru 
vodv Fou v nertervcr

'"1,!'1":. 
" 
;,:":;", ""''

.iél'océne mnostý' he'áŽ nonÚ' povosa d Ía ]e U']'l

::"1;;;;;o,';''- *"*- "ái.'á'o\ál 
ll 'Pbné ' 1; /ónl ná odl'ovánl (h"r 

'' 
ltp'e 0V

mélooba pÍÓblémvWřeiii'

H#ffi"r* souh.osl .in'Úla'i zaihent ro

s v iběznyn sledovonn klahý vodý'

úp]rvu ýodý ýobci vlosenke o

@r r**,rÁio ** *, uorór ÍenÚ nóvlh: čefuenó'nodre pole' kin' berlo d hvezdo

:|:'|1::i:!::::::i.'**"::::hdo 
a vkýnke 

PRoTl l zDRŽtLlst o

11' Na zákLadě výbéÍového řizén]

předlož]l nejvyšli nabid[oVou cenÚ

íahiílkovÓu.énU 272 000 Kč.

z".t"pi,a'r_ ou* r.hváluje plod€j ÍaltoÍu 'a

bvl p.odán obecni traktor
2]31oo (a' Druhý zá]eňce



aln

12' Vzh €den k rozjednaným dÓtacim ,tárosta obce navrhuje úit od KÓmeÍčni banky úVér

"i.l""Jj soo ooó rr.lL.u1o formou| 1ooo ooo Kč na dÓbu třil€t na pÓkÍývániběžných

",.ň"i.l "'""ao, 
15ooooo Xč na drbu 6_ti měsi'ú na zapla'eíi dotace ná zakoÚpeni

l."eL" i'"r.- a vYbudování Dkccolfového hřště' Óbé ryto dota'e budou náíedně

o."p-*v. r"*".v.ia- -"í úvěru bYlschváen na poíédnim zástupitehtvu dn€ 3' 10'

2017 usn€s€nim 65/2017

'. 'ail"Jc "-ill" 
schvalova1élŮ ze írany Kom€Íóni banky, kdy nedošo le s'hvá]eni

JvétuvraoýLdbé 1aJ.'Ťinu'ádÓ''|-é!lado'ná
l 6.tlmésičniúvěrVevýši752620(č,kteďspatímédotac VeíernéVys

' i'u"lv l*' 
"" "vs' 

i"uoooo Kč' ktérý čáíečně splatim€ dotací na lesni1échniku vé Výši

ili lj"ii-i', i"".i"".'""r.munlka.iVe VLalénicive Výši1io ooo Kč

Návrh urnes€ní;

VÝ'lédek hlásování:

l hóia_Vlasenice !chvaluie řéÍpání dvou

PRoŤl0

pozenku na náV9ipaneň ]aros avem

něj némoh yspadnout děti

usneseni č' 35/2017 býÓ sehvóleno'

13' VŽhledem ktoňU, že byL obci zaloupen nÓVý

jého půrčováni oprávněným] řidič] nového tÍaktor!
tÍaktÓÍ, je pÓtřeba nastavit noVá píavidLa

jsou pan Martinlešeta' pán MatějHouška

a pan]an Pe.hek. Traktor bud€ zájencúm apůjčenpo dohodé pÓUze s řdjčem. Dá]eje nově

nastavéna cena za motohod]nu

á.t"pit"r.t.*rc *r'*r";"'výšení.ény za ňolohodinu ze35o

vúsledek hlasováňí: PRo4 PRoTl2
usneseni č' 36/2017 bylo s.hýáIeno'

14' Po dohodě 5 má]]te em
zamřížoVatmLičnik, abýdo
lÝávlhuŠnésen':
zastupit€lstvo obce s.hvalujé zatrřižováni
Íouškv zá cer! 4000 Kč.
Výíedekhlasování| PRo5
U ení č 37/2017 býlo schvóleno'

zDRžELlsEo

Houškou trůže obe. néchat

ZDRŽE 5Eo

15. zastupitekY Páva Mazancová á ]itka Langová

tarasU za kuhurnim dom€m kvůl]bezpéčnoíi'
Návrh usneséni:
zastUpitelstvo obce nes.hvaluje výrobu zábradlí na

Výíedék hlasováni: PRo 2
Usn.yni č' 33/2017 bylo schýóleno'

navrhLV VYrobit zábradIi na b€tonovém

zDRžELlsEo

16 starÓstaobce navrhujé požádatÓ dotaci

Návrh usnésení:
zastupitélswo obce schváluje pod.t žádÓs1 o dotáci

mlÝna a zářoveň povéřuje stařostu o zádání prcjéklové

VÝsledék hlasování: PRo 6

usne'eni č' 39/2017 by,lo sehýilenÓ,

na odbahněnírybniku u Vaňáskova mlýna

na Ódbahnéní řYbnika u Váňáskova
dokuňentace k této akcl'

zDRžÉLlsEo



nosilovná - lozbltá atUňUlaini laňna
. dievo kÉv'n plodej fiřmé EchidnaTec

.PlÚ.h bedná.h a jeho Ýéasné placéíi

zasedáňlzaslup]tekiva bvLo.ahájénov 19|15hod]n

Ódébirání dřevá na topeni po

á ukončenove 21:20 hodin'

5L.o'td obG' Mjlan HoÚška



"';l]ť,ili,''i

zPráva zé 2ásedání rinančního výboru zastupitehtvá obcé lhota-Vtaseíice

FinančníÝýborbvlusnegením zastupitelstva obce'é dné 3. t0' 2017 pověřen koňtrolou

hospodař€ní, maletkém á fin.ninimiprostiedky !a 3' &vrtletí.ok! 2017

schvá leíÝ o.o!řám kontÍolvl

2' BankovnlúčtVádoklady

1' Bya provéd€ná kontrolalokadnichdokLadů Žaměsi.éčérvénecažzáři2017ajejch
zápsvpokladniknÉe'
Nébyly 4iíěnv žádné n€do9tatkv.

2' Bya p.oÝedena kÓntrola účetnichdokladů za3 čtvrteí2017'
V tomto kvartále bý y na úaét připsány náíedujici dotace:

. 45o'ooo, Xčna hasičskou dÓdávkuod MV'cŘ H25čR (částka byla dne 10. 7'
pÓuŽira ná částečnou úhradu FP 60/17, dne 26' 7' bvlÓ uhrazeno da ších 100tisi.
(ča 13' 3. doplácéno zb'i!á]icich 106'713 Kč)

. 39.160' Kč ió mrdyVpPza měsic€ květen až čeruenec
Konečný Žústat€k k30' 9' 2017 na běžném ú&Ú Ú KB č]nil63'a95,o9 (č a na účtu ČNB
(dota.e)20.193,04 Kč'
zjiíěné nedo'tátktl u FP 1ul17.hvbipřúvodká

3 F]nančníVýborsikekontrolévyžáda VýkazFlN2'12MpÍohodnoceniplněnirozpočtu
Ú5cza ři čivrlléti roku 2017.
Přímyisou plněný na 79% a Výdajé na 35% schvá]eného rozpočtu.

V. V as.ni.i dne 6. 11 2017

přédsedkyně finančniho s7borU Miléná KÓsová

č énka Íinančniho výboru Jana JUÍáčkÓVá

č €nka Íinančniho výboru Anna sUchanová



Zpáýa ze zasedáni Kontlolního Výboru zastupitelstva obce

Lhota-Vlasenice

obdobi- 3. čtvfileti roku 2017

lsil"J#,'"T i:""":l;,;":;ií91i:if :Tx3"':'il' :'l11l.- T*?_L';
í:"''ffi"'], ;;ň;- ;od'lovdnl p'alných pÍav'lcn plÉdo|su obecn'n

'zasedaní 3. 10' 2017 ve Lhotě

_ byl uskuteČněn prodejslaÍého tlaktoÍU

nebylUskutečněn výběr zhotovitele na zábradlíLr KD VeVlasenici

_ jaká je s]iuace ob edně Úp'avyvody ve Vlaseniciz

V plněni usnesenÍ obecnÍho zasrupitelstva nebyly zlištěny Žádné

Ve Vlasenicidne 6. '11' 2017

předseda kontíolního výboru pan Radek DohnaI''''''"""''

členka kontÍolního výboÍ! paniMaÍie DohnaLová ''' ''"'

členka kontíolnÍho výboÍu paní NaděŽda zahÍadniková



Rozpočtové opatření
č' 7 s€dmé rozpoětové oparření zé dne o5.10.2017

sŘ ÚpBrydodd! VýnldnýlR
0 Přirmy z pdej6 takoru

célkoýý souhmu Ro
přljmv: aýšeni
výd4e: aýšéni
Flnaňcdánl _změna c.lk.n

c€lko' souhÍnavĚ6chía Ro
Pií)n'J: ýšénl
Výdajě: *ýšeni



Rozpočtové opalřéní
č'8 osmé rozpočtové opatřéní zé dne 31'10'2017

Přijmy: zýýšeii
výd4é: zÝýšeni

PiraÝ tanýg na vojby do Ps p

Př]]dá dob.é ná vPP d ÚPEU
.PňFlá dobce ná VPP Ód ÚPEU

cclkovýsouhÍn z' všé.hna Ro
Přiimv: zýšéni
výdaje: aý.eni



a životniho prostreCli
3948] Kame.ice nad LoÓ|

MĚsTsKÝ ÚŘno rcaruerulcE NAD LlPoU
Odbor

Anlo.in Hád ]ro Karn Vo^oVá

anloín hladi]@kamen .!nl .z

OZNAMENI
2AHÁJENjŘlzENiovýJlN,JcEzoBEcNÝcHPoŽADAVKÚ NAVYUŽÍVÁNiÚzEMi

PavelKouba' nař' ]965, V]aseric€ 50, Lhola_Vlason]ce,394 70 Kamenice nad Lipou
O - ... looe.opooe-2qod .\'t ( _0 

Ol)o .b oob" n,('
sklao paliva na Doz€1{u pa r 1'46629 v l'u' V'ase. ceL kámen'c" nao L poL_aoo.-''oá' 1662Ó'Lé

dnem bylo zalráieno Územniňrel 
''Měsrslý úJad l(amen]ce nad Úpou odboÍ ýýslaýby a Žýolniho proslředi. ]ako slavebniúlano : r mo,e ! o..d on . ,8. oo. o o .-. ,- p.o."i 

"\eon' ."dJ ."'"b- Ó.l 'ol.- po'o"1 ' " -" ," 
"; aoz ? , .i- . odte \ 3- od. r ;.eo-'oze.o., t.ratr tu .: r0 -006 )o o ooe , poz"d" (.- ," .,-- "" ,;-;-; ;" l.;ood". oo. ,!o. .o, ,"" -"".;a mislnjlro šelJen] L]óaslĎicl iizenimohou sVé náfilkypodald.

15dnůoddóruópňi

|9:"*-" ' o.'''a b'o' '"oolťene
"'::"" -"-" r! e olq - .o "-" .: ";o.oo" I .O,.o.O

o'ó'o 'j;o'' ' -e- é ''aro ' 'Ó :o'lVydánimro.hodnÚ1iýyjádÍ11kpodkadúhrozhodnú'pcpiipadě."u,n*uri"r,""ó',"óni_"'-
Nec'á.] séněklorýzÚčaslnikúi]zenizaíUpoval piedoŽi]elroŽa

oo'F to''Óá 'Ó.ď'-' )o ''o ' ''--''!" 'oJ'o o'+ e'do |p..no rÍ HoJlo!s|i Mnsla.o 2-73a !,]nn5 Ťao. 5
lrlarc Horaro\sf. !nron na 30\! . rr 199 395 Or pa.o!
obe. Llro]a V]ascn.é DDs Vesa'd]
1" * " o'd e. "'oo Do-o! o '_ (er"o.ÓÓ
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OBJEKT SKLADU

@ HRÁNICE P



-

g.on

ld or4rlo0_6a97lr0400095b7/00!HÁ

SMLoUVA . 
'ri"*ivěcného 

bfemene č.l IH_0l4330044867/ool

šídlo: Vlá!éni@ 13,394 70 Lhota'vlaséňké

lč: 00534033

Dlč: czoo534033

zástoup€na: Mihn Houšek, st.rosta ob.€

|'.A. 6e6lném 215V6' Čésk. Budé]ovte 7, 37001 České Budějovce

la: 2a03saoo
DČ]

VoRvedeíém KÍaiským soudcňvč6kých Budě]ovi.i.h'3pÉďá Žnaiká B 177,

banroVii5pojeni: (oňerčnlbankts a 5', poboťka Česré B!dějov.e
čislo účtu] 17 94261la297 /olao

lvaná BaséLová, MJnažérvěcnýchbřemen, ná zákádě Pověled,e dne 10'012017

|Palinnó o ÓDróÝněnó sprlečně rauněž jdkÓ ,snllhi jtcny1

Ú''Vře i niže uvedeného dne mě9icé á Íok0tuto:

smlouvu o zřÍzení věcného břemene
č.l lH-0143 3 0044867/001 tdále jen ,,smlouva'']

k pmvédenl(V souladJ s)Úíánoveni9 25od5t.4zákonač' 453/20005b', enél8éi.ký zákon, V plalném

zněni, a 91257 a násl ,ákona č.39/2012sb 
' 
občanskýzálonik

ěán.kl'
ÚvodníUliáíovenÍ

1.1' opráVněnáje plovÓzovatglem dllÝbučn]9u5tavy(dálejen,,PDs")ia úžemi!'ymeŽeném len.i' oiírbučíi
5ouýava re pÍovozována ýe Veie]ném zá]mu PDs ňá pď nnoý u jišťovat spoléh ýé pŤovÓŽováni' obnovu a

rozvoJdÍÍibutii.ou*VynaúzeňiWňezéiém]cEn.j,přčemžzřizeillohotoVě.néhobiem€ne]gze*Bny
opláVněnáiedniměalorendaný.h předpok]adůprcp něiitélopovnnoíi



12 Povirni proh aíje, že ]€ Jediným á Vyuiným Vbý|lk.ň pozeňk! pď.'i 4ss/96 Vkóbýrá nh Úlem'
.r]Db Vlaseni.e'okrespe hlimoý1d'e jéí,'Poremeť)

mž opÉviéíá prÓVo4'e dkÝibÚčni souí.vu
břeňdio umo'ňU]ici'idl a provo:ovat v. smyl U ! 25 odí l pci] e)

11. DijÝibu.n' 5ouíáýaje nženýÍskou sitiVe smýslu 5 5oqzákoía ť 39/2012 5b 
' 
olrřatrkýzákonll a nPiEdiá 5e

článekll'
PředmĚtsmlouvy

2'l PřEd]né1er smlouvy]PzinÉn'a Wheze]ivécného biemene pod e !
e bhob zákom (dá€ léi eí "Vě.né břemeno1 obÝh !ě.íého

biéméieJe se.ifkován v alaiku l' l
V této smloÚvě a vy'lw.jkim r piill u

článekll.
spe.iJikace věcnéhÓ břtn.n.

iá, já|o Vaínir Po,eňku, zihlje k Poleňku VP pro9pě.h oFáVněné
poďg!25od.l 4energetdéhozálona]rdy:jehoobsharo6ahreho

Výonu ja bližeuvgd€nVpiú|u!iý.]r u

e ?háno! VláÍnikó 9ozenN! pie.há
ýé.]ého bi.]nen. nJ IabýVďeepo:enk!

opnviÉná jeva"iitcm a provo,ová alizovaie pod náŽVem 
''Vlásenřeu Kámeíl.e čp' 15 _ obnova NN" ldáe jen ,'distibučni souiaýa1 smluv íÉný se u úaeiem UmistĚtr

mtu. . úaéeň ]é iho DlÓVÓ,oVóni dohodlv n'

jé téi práýo opi'vnéná Dlovádét n. dnrbu.ni
socbvó ÚpÉVy Ě ú.e Pm je]iobnovy' výmě|y' modgÍn Ece nebo 

'épšenijeji 
výkÓínoí, včehĚ iEjiho

]4 Roč.lrVě.iélDlliemerepodPlétosmloUVyýyňezui!:
r ceomeÍ.(ý p án. ] 147.355/20' zhďoEný frnou F Íá a ! 

' 
|téd ověi (a]hg' ]iiiDÚ!e| dng

14 09 r0' pod č ] 9r3Á/20x7. - ( rá ni acovně Pe ]řiD]oV
polvÍdik)hg ]aÍo. a cabadájovi pcp.s44/2o17 3o4

ctovánýgeoňeÚi.kýpánrépřlohouanedinousou&stitéloshoÚq

ďi je chraiěió o.hÉnným pásmý de
o.bÉDié pásmÓ .o|ži r ,a]iíén

odYóně 
' 
Vola' zdÉV'. majetk! o5olJ

rH.0141r0or6057/1040oD9567/001 HÁ



nQ& výkÓn práVa opíáVnÉné výpýVa]i.' ,lóto smlouw i

s. sjed !; ]aro .ajové
n orený.hzákorem'

Óáneklv'
Dalaí přáv3

vné|iVe smýs u fibnov?ni5 25 odí 3
p[m l] a B) eíďge1ďého zákon; vjildét dó Porémek VsoÚVlo$i
! rca]dÍi práV vyp ýVJ]i.rh 

'' 

? Véci e

1, opr'néuijF pNma př výkoiu oprávně|ipopsáný.h shoG posiupovat.oby Plls írkňě ve 3ny9u ! 25

.o ie!& i.1i( pŤáVa Povnného á ý

oznhr l' Po skÓi.eí' plaoje pov nn
poýd]Ú prcVedenýdl pn.' do nďu odpovdaji.jho piedchonmu úče|!

iěni iebo okleštěni íloňov ]é
pov Bfu íi] rákladEď*r kýda.ivmLké[o enuázbytlůpotÉžbě.

čláÍékV'
cena a plat€bní po!mínkv

iVÉ.ngho biem€ne 5e Jjednáv. veVýlj500,- (č bé, DPH lslÓVvI pěbél konn
teslý.h) l( lé1oěý.é b!de piipoiitá

iitre uhn,ena na 7ákadé dáňoVého
ámen]o povoleii ýkladu ýá.rého blomdio

gmene1doÍuioí zhěnoviholillÚýa!'dvl]

Diňovýdoklad íikNmmIibýl!'yí
m ourynad3ňovém dokladú (laklÚřé):

!r|rid'řm'l]Ó biaňé éd e ýn ouq E oNicloJH m43m0449670ol

Da oVýdoklid faklu b!de tsáná

článekvl'
Vklad věcného břem€n€ do veř€jného seznámu

h na nháieni iizeni o Eápsu pÉVa odpovid.ii.illo věcíóňu břemgl

jeni ři,eni o povoÚi Vkadu Fáýa do kabíru

rH D!!0026057/1040o0es67/00r HA



Vě.né břemono pode télo smlouw Vhká V

@ie]nérc ý'n:mu 1€bíÍ remw Gtil lď
obřónského zljkoniku ápisem do

článekVll'
DÓlo'kadle zákoná o obcí.h

rh á!U]e' ž. tb sm ouu ]e uNicna v sou adu s u$anoveniň 941 odí 2
?áóíáč r2sromsb ool)ci.hvpJhém]něni'

článekvlll'
oslalniuj€dnání

Podp'em léto sm oWÝ pďnná FkÓ !!brekt údaji] p.tvnL']e' ze opláVnóná jáko spÉv'e Úda]ů sp Ďja Vúi

','"l..,".'''".'"'"'"o'Óbl|o'.]
'r"'. "_* p.'*. n lbfď n 'Ýa"m

,p,a*" .laajrc*" l lt" 
" 
a"^l."bdo sfro*ou. PoviníáFko íbrÉkt údJ]ů orÓhlašuje' 

'e 
! je Vědoňa

"r"a -'i"r,.ll".,v"n ých olobnrh údajrr

ý]dwu ÓpÍírÉDaÝ aurur piispnivóosobn.h údijú Povinneho!ýÚžiu ]e' mklád sí mipoue lo

sjednaiánt !čeLÚ aVso!lad! se aronem

sm|Uniýóny Í k*zÚ]i' že pokld piílLušný kálanÍilii úiad qae účstn ky kod<ranén] pipádÚd'

rcdoíďkir nŽVÍa' ia ahijeni ři,e {hy' D ]'khdě (s! ňá být pEw

oí k ]€j.h odÍÉné Vo nanovené lhir1Ě

Vpřipódé' že přis uaný Ghí.á n úřad ýřkeiio povo ď' Vkadu řzéii'za
áuaii @e uďiitw biaíÍálniho úžádU o

novou smouvu o zřhen' vócného břemcne

5bbiným Ób9Pm É íeinýh @nďých podmliek, ve tÍé bldou ods

l.."a a"r,"a"*, jný 1a lern vii] ?pijlob doýU.eii náVÍhu m Žhá]cn ř zeii' např klad íáxem' maijen

článéklx'
zá vě.einá ul€d ná ní

91 smLow. .abýVi Ličnnoíiokaňžrkem je]iho

;od?Diš' liakolko iý 2ňÉnou i od.hy kou' byťnepodí nou, Ďéhd drde

92 smLouva n]ůže býl máném nebo doplňÓýana pou,e íornou vzeíuoiě čcrováný'h pkemný'h dodďkŮ

podep9ných obĚma sn|!ýiimj ínn.ň

rH o14130026057/10400oe567/001 f a



93 sff|ouvaapÍáVnivaahyŽni'1,pýw]kl!eřid pÍávn im lá defi čellé Íe pU bl]kY

c4 Na DÍlvni v ahv vyplýlai{cl iebo souv sejl'i s toulo sm ouvoÚ a V ní nebo V eneíBeíďeň Žároně výsLovíě

íeupE€res přimĚřeně uplatnlctamvgníobčanského zákoúu

- 
;,i:':;, ;;"-,,, ;,."',,;;,,"."" " .. " 

:.""'".""" "'.-
' 

F bvb Lb't D oo /"ieřneoo od:'"' ::::.:l;:;,i"" ."i.-""r 
" -""-.r,':;"":;.';;";il:,;".""

":;:;;;;;,,;,;;"; " 
, 

"

01 10. ?l]t

il,u1rtnn'

e.om
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Pravidla užívání hasičského automobilu

obce Lhota-Vlasenice

1.

?

J' Kldlc 2áznamena

po jízdě:

4.

5.

Automobjl smí řídit pouze proškolený člen

Automobil lze zapůjčit pouze po předchozí

zásahoVéjednotky.

doňluvě se spráVcem

Milan Pechek, tel. 606 118 576, email: milon.p@email.cz

stav ujetých kilom€trú do knihyjízd před jízdoLl i

Řidič ručí za to, že automobil Vrátí uklizený a dotankovaný'

Řidič ohlásí případné záVady, poškozenía nedostatky ihned při

2jištění spráVci automobilu a současně zaznamená do knihyjízd.

Platí přÍsnÝ zákaz použíVání majáků a vysílačky mimo případný6.



1. obec Lhota_vlasénice

Na 'ákhdč 
výňatků zhistoric ý souvislosti se stávajícími f!ktoř}' jsou

přcdýavcny h€mldické sJnboly (figury) obce. Následnč jsou ý.šk.ré figUry
9 tinkturv v souladu s h€raldickými pr'ýidly zdůvodnčny'

výZnánné isou vlastni.ké vztaby pánů z Ústí a rodu M'lovcii včetně
sákťílnícb ýav.b ! obci vlascnicc kápličkl sy. Prokopa a Ý obci Lhota_

(Ii']ur' chc diclýnize\ prc sJ_nrt]ol. ll.Únr nnlŽc býl nlpi Íůžc. kLiň hvó/dJ xld.)

(tinkn'ra piedsu\rÚe vh.nldickc lcmri]ro]og]i ba\u a 10 jnod'!u'.cjvťnol 7ťlťí!u.
čeflrou' Z kovLi p.(lrlN! Zl.lou { ýiibnou).

PiaDi piscD l 
^jiDku 

pochazi l oku l5.]0 obou \si \Lhscniczi . Lho1kou \ $uvisloýj sc

7:nn[c|r Ý Kanrcniťzj' ltcr! b!] pillodné lolic(ín hfudenr' Pod dlŽ.nirn Bnrú 7 Mllorcc
'|.Dx 7ivllor.c byL picýdÝčn lru kncsmani zánrcl' Pild rud.m V!lo\cú byli \ýnnnrnýnrj
ÚrŽnc]] prn!\j plilbvé ZL]ýi' \'si _ LNcnice (později vl$cnice) 0l.hol(l5i nťn] $1rij
ú7cDnri !!dn!ni] .J s!.ho počá(u ci'livýn spojcninr obou obci . lcspcllovtini
jedjÓcÚÓoslj kjŽdó , íjť]l Ý7niklx i.iiťb s].!čciin \ nlťc ]99] sanDslalrl .beť Lhot!

NiŽejsou u\ťdena likla' zobou oLrci' dú]eZili Pfu \j'8oienj lreríldiťLých lig l tnr obccÓj



Kaplička -zlsvěccna narození p{nny MáIie_obec Lhok!
Kapličk! vobciic Ýýznanrnol gkráhri saYbou' klcrá je 7as!ěccna nalozeni plnny Marie.
byl. poslavcna l roce 1382 Začnlkenr 2' s!človó Válk)' byla rckonslruována a oo ló dálť

Mczj atrjb ly p!nn! Ma.ic palii dlanácl hvč2d kolenr
ěcíenýnr plášaenr jsoU lypickó aldbut}/linkrÚ! (baNy).
obra7ech']c hló hoijci ýdcc

hlav'\. sŤck nrčsice a modr} Šal s
ve]Dri čhl!nr á!'jbulenr. 2!láš1ě na

DalšÍn j vý'icvý.isou nrožnoý].j.jiho zobrazeni pod]c piiv]as&(_

Madon : žcna s malýn dhčlei1 v náručj' PaDnJ j\,lariá Neposk!ňčná žcna srojici n! ýplu
frěsicc a šllpajicj po hado\i Debo drukovj' Panna Maria Boloslná: žcna s jcdíifi nebo sd.Jn'i Ť 'i 'dh 'J' ' ' r' icdm'b l.. 

' 
d' o. "u.c' \1l 

' 
!41nd

ochranielk!: ŽenaseŠjroltlin pláštójn. pod ninrŽ ie uk.yIo jnnožslvi nr.hsich posl!!iÓek lidi'

Pro n]íÝh znÍku obct b!'lo !'ťházcno z{lribuú l2_li bvózd' Použi(' bIl. j.dň', jÍko
syntolika ohs Lhoty yýuvisloýi s kunličlrnu, spolu s rÍlv!.ně ěistým'z'čj.nčn do

Káplička -zasvčcena sv. Prokopovi- obec vIásenice

Kaplička_ sakjrjhri pafoilka Ýobci Vlaseni.c b)ia poslárena vroce l|llj'
otÍavena vlctcch 200j l2005' kÉlo pli]e'iroíi b)l odlil nový 7ron z
Prokopa. klclý byl Za 1'á]k), kapličk} odci2en'

sv' ProloF Lr}'l čcský pÓuslevni! a Ťchohrik z pielonÚ lo. a l]' ýoLelj' zatladalel
benediklimlélro kiíšlcr. v s]izavč' Jťdcn z palDnú českých zcnrí.

Mc7i al buly sv Piokopaje'tuŽjc kaplička 2asvěc.na patři_ Mnich v proÍén rouchu rcbo
oF,L vc zdobeném n'uchu a V pláíis nrilrol (ŠpjčalÓu čcpi.i). be a(húlsc ýočcnÝm honrin]
koncen, vruce. dábú]u!áza|ý lra fu!ězlun.hou'

lelo,.,brv.r' , olc- dn.,.r.n.,,,.,

vc íředoltkD byl $alý Prok.p zobrJzo\ánjako ich.]ni( ! fu.iš(ém oděvu' v b!rckl uké
iakoopal Ý llondfiká]iicb s borloua'!itrcl' MúŽemil téžkňjbuaod l7' ýolclikiiŽ

:l],'11]].| 111!l.:Jo. 'n,* nlÚ7rh /l'k bdh \c {odcnÝm Lonccm jal pne|r
nr.í{arul'ť' obci V|ascnicť' l'o tlrri lonliita,'$óCen' $' l'roLolu' ÍDj''

l



MálovcoÝé z Malovic (Malowetz z M|loýitz)

L'žídli od počátku ].r. sblcli v erbu vnodď šlil vnčmŽ byla tololina zlalého konů

sČervenou uzdou a ohláVk. .lakd r klcnotu y opakoval íejný kúň. Móli tolldy shodný nak
spány 7P'ldUbic' ]eiich znaly sc ]išilyjeu linliludni(baBanri)' oba ody 7hkali leDlo eÍb

podLcheraldické poýčsliúčaýijcjjch předka ! bilvÓ u Miláia Íoku l l58 !ůscdoťholal ina

náhbbcich ,. ló. slolcl' (anrenici nad Lja.l' V lelech 1549 ló06 \lsnriLj M!lov.o!ó také

pansllj !Kljnenicinad Lipou kde syn Zdoňka N'l.]oYce' Ian Malolcc piesl!!él vfu.e ]53]

golický hal Ía rcncsančni 7r]mck Rod Malovcú paliil lc své dobč k nejÚzvělvončišinr

rodnm s DzsáhlÝfi nraiellen. Bylj bk /]'moŽni. žc se s(ali větjtcli nnolra sl&ých aánsk)'ch

lodú' Pod lcnb výZnan ý rod splda]r lehdy obč obce Lhola ! \'lxscnicc. DynějŠi Lhola_

Pro núríht ol'co Lhot!_vh5enjc. byh použita tjgur! konč 2jcjich crbu'

sezimové z Ústí (z Ústí.}

Poúiv.li od 1j. slolelj !c znaku pělilistou fu'i. klerá byla spoleúná licm vj(kolcúnr'
lobLónctrr zůsln!á baru létÓ růžc' Podle heňldické Polčýi doslali sczijnÓVé do znaku

čcmou žj ve zlalón poli. klcrá fuěla býr zn.nHim]cjich ncm'nŽelského původu. Ňlodro!
liÉi měli jjŽ pÍokazatlIě Ýe znaku páni ze slřáž.. klcii byli ulé.jednou z !ělVi iihočeských
Víkovcú. N! /jkladě této skltečnoslj ]. pj2vdčpodobuějŠi čcmí b'rva růŽc' coŽ dokazujo
laklická znrěn! ĎéískÚho znaku seznnola l'j\lj \'rcc l97o' kd] si n]ěslo dxlo do znaku {!c
7lalé homi polovině) čcÍnoU rúŽj' ProtoŽ-c vŠak nrěslo Kamcnicina Lipou ! li'n inynL\]šiobec
l.holJ_ vlascnici. vlatnili laké páÍi 7c stáŽe lúnrcj dúdiclvi pÍávč po pánech z t]slj. ic
nodrj linktuj2 růŽc \ uívřich znlku. ná mhlů'

olien k vyobmzeni je nro7ná i odrá růŽe pldvě diky hislorjck)'m dokl důn1, kdy znalci
z císařskó k.ncelái! poPisuii Y l€hdejšich dobách vyloŽ.ně foodfuu rilŽi !c zlaténr Poli jako

součásl Kounickúho crbu' klerý nen ýc svónr crbu nrodrcu růži . práÝč po vyl tléfi Íodu
pánú z ÚsÚ. Navíc fuodníbaBaIůŽc.jc pollÍzéna da]šiskulečnosli d lo. Žc vc z|akové ga]eÍi]

v hornolálckim hndě l.auliL U NoÍimbcrka z roku l3ól .jc vyobťucn. tlké ]nodrá rúžJ Fánn
zl'Jsli. ToLoŽnoslcrbn pán'l z Úýi a 7c stř.iŽc Polvdili piedni renealog a hdaldik^uguíus
sedlúaet.celý řod roku 16.12 Yymřl a rcdÓVé erbolni znanreni bJ]o přcn.slno na Lra
Vilénr' z Kounic. klerý bylpovýšcn do hŘbeciho súvu a mohl sc psít sezi]na7 tJsti'

lcdv nakoncc pokud se mzb.dnrte (jako oba)p'! nodrou čcmo! ÚnklLn (ba]vu) ňže.

Pro núýrht obce Lhota_vlascnico byh Íou'jtn nodrá rúŽc' !Íávř ve vztállu k
blrcyno\ti dllšich tinktuťve znlku ! k doložoným hiltorickým taktůn.



a

2. zdůvodnění použití figur v íávrzích znaku
Prc nálrhY zna(l a vlaiky oblc Llrok v] scDicc.ic piilrodné pouŽiti vicc ligur a linklur a
pÍoB,lcni jeiich blE\lD'ch komi]inaci Prclo b)lo !]lloicno Vicc ná\a1ú Znaku. kle]! slÝÍ
.L'J'cle'' ''''''IJ''' ''n(|.m'-ňJ''l''' |1'd'' ' 'h..

Modťá růže

^tibut 
Š' Prkopa. icjnuž je kaPličk. i rbci vl.scĎ]ce z.sÝóťeDa' v Dá\Í'ch picdíavuie

koně_ ! čeřÝcnou uzdou a ohlávkou

Maiovuů' cŽ b\l\e své dobé !c]DibohalýDr a rozvětlcÍý'n rodeDr'

ni\ 'i(h prťJ.L\l]] ltrlo ^h(..^tibuIp.nnlMaric..ii''icza$'čcc.!klpličk,vobci 
l-hoLa.Ý

Hrot /snížený hrot_ (nodřý' zlatý)

Přcdíalujici gcomolfologic|ió rm jslěni obco á Č]cněni haku

Břevno- Gtříbťné, z|'tó)

Pn]|r vc (leÉn iŇnL umGtĎn} júŽc' podthujici bxrclný konÚ!ý a s|oÚčení dlol obci v ]cdnu.



7Dačiťi \ náv'i.h piipravc|osl. odhodláni a duclrov|i sjlu' Zábveň
výra7o\oý Jc l léodkazenr D.linlluru pann' ltaric

Modrá tinktum_ odkazLlic na linkhlt' ť.bU Malorcú . pánů Z Úýj.

'noudbý. h]olbktr ! zároleň pokon'' klerá je nedilnoÚ souěáÍi
Íovnovány' spoh s čunenouie nrodrá lijr(lrm mnno]inéod[lzenr na
blrvy isou jcjisÝtr1boli(ol ! $inčlinklur

stíibrná linklu.!'kov pi€dýivLliť snrys] pru Čcý a foa]drcý I kd)Ž piisobi chladi!ýnr
dojntnr jc 2d. hlarni podstota nťob|onrn.sl ! pllMzťai člýýd] únryslťl a lizi Pú ; a
spnved]Doí.ic nosilch.1bholo koťu v herJidjckén pojeli předslavLlii.i (\€dle nodÉ) téŽ

ZlatÁ aink(Úr.'koY. je v nív12ich symboleDr íťjo boh slli D1alcjiálniho. ale laké
d šelniho' Dn]e pildíavuic tršlcchliloý. svoLjod PjojeÝU a lj,zicko rildill a spo]itosl
s crbovnimi linktLmni obou ÍJanikýclr rod '

co sc lÝČe v}ob.azeni ýavebč]soch'ja(oisou naplilhd kapL!' kiižk]' boŽi nnlka aisochy
palÍo.ú lobci, pa( lýo figUD íá Zolk,a/.?orl.ill:.lednoznaČně z.lůvodů Zic{tnod šc;i
sa\by či $ttce' lc kleÉnnL \ úmci hera]dik! nusi doin. P.k se stane. žc obec x má
napiiklad nei]rý kostl Ve znaku ia(o obec Y'

Prolo isď do symbo]ů obm Úžily lrlubši p]ak] j ko napřjk]ld atibUlY sÝělců. klel)trfujsou
sakrálni s1.!bv zas\čcen!

).2. D0PoRl',(lJl ý !::D..1I l'l:'ODz,\,it 
^ 'slk lniíavbi$ukrtisnéxnlvic\ýznamDéhislolic!)_inábožensk]'l,rÓlojedoFojučuii

vy'loiil do ko]u. kde sc daii rcálnč a \ýlvaně lčIně 2achrliI x tJ |a IJaDó.li nrcd']k ncbo
dalši upomnlkoÝé přednlěly{dznídk]_' 

'učnč 
.1a]o\.nú h rečkr' skleničk! tteba l \Ýnói

.o.(. Ld, - r'.'l ' \.a tr , kc. rJ nr,,

N! ned'jli niiŽUne m l. střJně v)nrodeklval Vali kap]i nebo svĎlce' přcsně podlc
skulečnrýia n. 2' str.nč ntdailc IlouŽí znJk obcc

Zde zsi]im odka7.jak takoÝ] nrcdrile ncbo h cčcl n1olrou \]'Pada!



3. obecná terminologie, popis

r" idnLr no j'e''
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