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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 4/2017,  

konané dne 6. 6. 2017 ve Vlasenici 
 

Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová,  
pí. J. Langová, pí. P. Mazancová  

 
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání. 
 
Zapisovatelem byla určena paní J. Langová.  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan O. Dohnal a paní P. Mazancová.  
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 342/3 a p. č. 262/9 
3. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 466/16 
4. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 342/4 a p. č. 466/14 
5. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 466/20 
6. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 466/13, p. č. 248/30 a p. č. 248/31  
7. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 466/21 
8. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 24/2 
9. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 466/15 
10. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 341/6 a p. č. 239/22 
11. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 34/4 
12. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 28/14 a p. č. 28/15 
13. Schválení záměru ke směně pozemků p. č. 17/2, p. č. 544 a p. č. 16/2 
14. Schválení záměru ke směně pozemků p. č. 212/5, p. č. 540/4, p. č. 28/11 a p. č. 

28/12 
15. Schválení záměru ke směně pozemků p. č. 539/40 a p. č. 539/41 
16. Rozpočtové opatření č. 3/2017 
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1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona o obcích byl program zasedání schválen v navržené podobě.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 2/2017 

konaného dne 6. 4. 2017 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 39/2017 bylo schváleno.  

 

 

2. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 342/3 o 
rozloze 142 m2 a p. č. 262/9 o výměře 111 m2 podle GP č. 117-27-2013. Oba pozemky se 
nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 342/3 o 

rozloze 142 m
2
 a p. č. 262/9 o výměře 111 m

2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:      PRO 7                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 40/2017 bylo schváleno. 

 
 
3. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/16 o 
rozloze 119 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice 
u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/16 o 

rozloze 119 m
2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 41/2017 bylo schváleno.  

 

 

4. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 342/4 o 
rozloze 108 m2 a p. č. 466/14 o výměře 196 m2 podle GP č. 117-27-2013. Oba pozemky se 
nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 342/4 o 

rozloze 108 m
2
 a p. č. 466/14 o výměře 196 m

2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 42/2017 bylo schváleno.  

 

 

5. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/20 o 
rozloze 1615 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území 
Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/20 o 

rozloze 1615 m
2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 43/2017 bylo schváleno.  
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6. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku podle GP č. 117-
27-2013 p. č. 366/13 o rozloze 466 m2, podle GP č. 145-26-2017 p. č. 248/30 o výměře 7 m2 a 
p. č. 248/31 p výměře 69 m2. Všechny tři pozemky se nachází v katastrálním území Vlasenice 
u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku podle GP č. 117-

27-2013 p. č. 366/13 o rozloze 466 m
2
, podle GP č. 145-26-2017 p. č. 248/30 o výměře 7 m

2
 

a p. č. 248/31 p výměře 69 m
2
. 

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 44/2017 bylo schváleno.  

 
 
7. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/21 o 
rozloze 628 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice 
u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/21 o 

rozloze 628 m
2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 45/2017 bylo schváleno.  

 
 
8. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 24/2 o 
rozloze 304 m2 podle GP č. 84-16-2016. Pozemek se nachází v katastrálním území Lhota u 
Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 24/2 o 

rozloze 304 m
2
 podle GP č. 84-16-2016.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 46/2017 bylo schváleno.  

 
 
9. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/15 o 
rozloze 136 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice 
u Kamenice nad Lipou. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 466/15 o 

rozloze 136 m
2
 podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 47/2017 bylo schváleno.  

 

 

10. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 341/6 o 
rozloze 81 m2 podle GP č. 117-27-2013 a p. č. 239/22 o výměře 211 m2 podle GP č. 145-26-
2017. Oba pozemky se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou. 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku podle GP č. 117-

27-2013 p. č. 341/6 o rozloze 81 m
2
, podle GP č. 145-26-2017 p. č. 239/22 o výměře 211 m

2
. 

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 48/2017 bylo schváleno.  
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11. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 34/4 o 
rozloze 174 m2 podle GP č. 84-16-2016. Pozemek se nachází v katastrálním území Lhota u 
Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 34/4 o 

rozloze 174 m
2
 podle GP č. 84-16-2016.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 49/2017 bylo schváleno.  

 
 
12. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 28/14 o 
rozloze 237 m2 a p. č. 28/15 o rozloze 121 m2 podle GP č. 84-16-2016 a. Pozemky se nachází 
v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 28/14 o 

rozloze 237 m
2
 a p. č. 28/15 o rozloze 121 m

2
podle GP č. 117-27-2013.  

Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 50/2017 bylo schváleno.  

 
 
13. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr ke směně pozemků. Geometrickým 

plánem č. 83-15-2016 ze dne 23. 2. 2016 byl vyčleněn pozemek p. č. 539/37 o rozloze 102 m2, dále 

pozemek p. č. 539/38 o rozloze 7 m2, pozemek 539/39 o rozloze 5 m2, pozemek 17/2 o rozloze 6 m2, 

dále pozemek v GP č. 84-16-2016 pozemek 544 o rozloze 182 m2 a pozemek 16/2 p rozloze 9 m2. Obec 

Lhota-Vlasenice chce směnit s paní Jitkou Bartůňkovou následovně tyto pozemky: do vlastnictví obce 

Lhota-Vlasenice připadnou pozemky p. č. 17/2, p. č. 544 a p. č. 16/2, do vlastnictví paní Jitky 

Bartůňkové připadne pozemek p. č. 539/37, p. č. 539/38 a 539/39. Všechny výše uvedené pozemky 

jsou v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.   

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ke směně pozemků podle GP 84-16-

2016. Do vlastnictví obce Lhota-Vlasenice připadnou pozemky p. č. 17/2, p. č. 544 a p. č. 

16/2, do vlastnictví paní Jitky Bartůňkové připadne pozemek p. č. 539/37, p. č. 539/38 a 

539/39. Všechny výše uvedené pozemky jsou v katastrálním území Lhota u Kamenice nad 

Lipou.   

Výsledek hlasování:     PRO 7                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 51/2017 bylo schváleno.  

 
 
14. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr ke směně pozemků. Geometrickým 

plánem č. 84-16-2016 ze dne 22. 6. 2016 byl z pozemku p. č. 28/10 oddělen pozemek p. č. 28/12 o 

výměře 76 m2, z pozemku p. č. 28/3 byl oddělen díl b o výměře 180 m2, z pozemku p. č. 28/5 byl 

oddělen díl d o výměře 48 m2 a z pozemku pp č. 28/6 byl oddělen díl g o výměře 76 m2. Sloučením dílů 

b, d a g vznikla parcela označená jako parcelní číslo 28/11 o výměře 304 m2, která je společně 

s pozemkem p. č. 28/12 o výměře 76 m2 předmětem této směny. Obec Lhota-Vlasenice chce směnit 

s panem Karlem Janů následovně tyto pozemky: do vlastnictví obce Lhota-Vlasenice připadnou 

pozemky p. č. 212/5, p. č. 540/4 a pozemky označené v GP č. 84-46-2016 jako p. č. 28/11 a p. č. 28/12, 

do vlastnictví pana Karla Janů připadne pozemek p. č. 217/39. Všechny výše uvedené pozemky jsou 

v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.   
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ke směně pozemků podle GP 84-16-

2016. Do vlastnictví obce Lhota-Vlasenice připadnou pozemky p. č. 212/5, p. č. 540/4 a 

pozemky označené v GP č. 84-46-2016 jako p. č. 28/11 a p. č. 28/12, do vlastnictví pana 

Karla Janů připadne pozemek p. č. 217/39. Všechny výše uvedené pozemky jsou 

v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.   

Výsledek hlasování:     PRO 7                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 52/2017 bylo schváleno.  

 
 
15. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr ke směně pozemků. Geometrickým 
plánem č. 83-15-2016 ze dne 23. 2. 2016 byl vyčleněn pozemek p. č. 539/40 o rozloze 82 m2, 
dále pozemek p. č. 539/41 o rozloze 15 m2 a pozemek 19/2 p rozloze 54 m2. Obec Lhota-
Vlasenice chce směnit s panem Václavem Ratajem následovně tyto pozemky: do vlastnictví 
obce Lhota-Vlasenice připadnou pozemky p. č. 539/40, p. č. 539/41, do vlastnictví pana 
Václava Rataje připadne pozemek p. č. 19/2. Všechny výše uvedené pozemky jsou 
v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.   
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ke směně pozemků podle GP 84-16-

2016. Do vlastnictví obce Lhota-Vlasenice připadnou pozemky p. č. 539/40, p. č. 539/41, do 

vlastnictví pana Václava Rataje připadne pozemek p. č. 19/2. Všechny výše uvedené 

pozemky jsou v katastrálním území Lhota u Kamenice nad Lipou.   

Výsledek hlasování:     PRO 7                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 53/2017 bylo schváleno.  

 
16. Účetní obce předložila zastupitelstvu třetí rozpočtové opatření za rok 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje třetí rozpočtové opatření za rok 2017 ve výši 715 000 na 

straně příjmů a výdajů.  

Výsledek hlasování:     PRO 7                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 54/2017 bylo schváleno.  

 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:05 hodin a ukončeno ve 21:15 hodin. 

6. 6. 2017 

Zapsala:   Jitka Langová   Ověřovatelé zápisu: 

O. Dohnal 

P. Mazancová  
Starosta obce: Milan Houška 


