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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 6/2017, 

konané dne 3. 10. 2017 ve Lhotě 
 

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

Omluveni:      p. Oto Dohnal 
Přítomno 6 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 M. Pechek a paní P. Mazancová.  
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Finanční a kontrolní výbor za II. Q roku 2017 
3. Pověření finančního a kontrolního výboru ke kontrole za III. Q roku 2017 
4. Stavba přístřešku – pan Kouba  
5. Škola byt č. 1 – linoleum do kuchyně 
6. Zábradlí za kotelnou KD a mříž na mlíčník 
7. Rozpočtové opatření č. 6/2017 
8. Finanční dar pro občany  
9. Úvěr od Komerční banky v hodnotě 2 500 000 Kč 
10. Schválení záměru k prodeji obecního traktoru 
11. Smlouva POV 2017 
12. Úpravna vody ve Vlasenici 
13. Provozování kuželny ve Lhotě  
14. Přijetí dotace – Technika a technologie pro lesní hospodářství (traktor)  
15. Přijetí dotace – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním  
16. Zadání tvorby obecního znaku  
17. Záměr k prodeji pozemku p. č. 539/1 a p. č. 539/6 
 

 
               Diskuze 
               - dřevo samovýroba 
               - obecní znak a vlajka  
               - kapacita kontejnerů na tříděný odpad  
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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. 3/2017 
konaného dne 5. 10. 2017 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:              PRO 6                                  PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 59/2017 bylo schváleno.  
 
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 2. čtvrtletí roku 2017.  
Paní M. Kosová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitelstvo s provedením 
kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 2. čtvrtletí roku 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 
výboru za 2. čtvrtletí roku 2016.  
Výsledek hlasování:   PRO 6                PROTI  0            ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 60/2017 bylo schváleno. 
 
3. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) a paní M. 
Kosovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 3. čtvrtletí 
roku 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedkyni finančního 
výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 3. čtvrtletí roku 2017 
v termínu od 5. 10. 2017 do 31. 10. 2017. 
Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI  0                        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 61/2017 bylo schváleno. 
 
4. Pan Kouba se obrátil na zastupitelstvo obce s žádostí o povolení stavby přístřešku, který 
sousedí s obecním pozemkem (s cestou vedoucí mezi Jakoubkovými a Koubovými).   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce požaduje od pana Kouby nákres zamýšleného objektu. Usnesení bude 
schváleno na další schůzi zastupitelstva obce.  
 
5. Na obec se obrátili manželé Vobejdovi s žádostí o výměnu linolea v kuchyni (15m2). 
Předpokládaný rozpočet je kolem 500 Kč/m2, dále záleží jak bude vypadat podlaha pod 
stávajícím linoleem.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obece Lhota-Vlasenice schvaluje výměnu linolea v kuchyni bytu č. 1 v budově 
školy ve Vlasenici.   
Výsledek hlasování:   PRO 6    PROTI 0                    ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 62/2017 bylo schváleno. 
 
6. Byl zpracován rozpočet na výstavbu zábradlí v KD Vlasenice za kotelnou a na zakrytí 
mlíčníku na návsi. Cena zábradlí činní 37 750 Kč (14,5 metru zábradlí) a mříž na mlíčník je za 
4 500 Kč, ceny jsou uvedeny bez DPH.  
Návrh usnesení:  
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Zastupitel p. Milan Pechek poptá konkurenční nabídky, mříž na mlíčník je v soukromém 
vlastnictví, není tedy předmětem hlasování obecního zastupitelstva.  
 
7. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6 za rok 2017. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 za rok 2017, 
které je ve výši 42 179 Kč na straně příjmů i výdajů.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                           ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 63/2017 bylo schváleno. 
 
8. Na základě žádosti občanů Lhota-Vlasenice obec schvaluje finanční dar v hodnotě 500 Kč, 
který bude předán občanovi ku příležitosti životního jubilea, a to od 60. let vždy po 5 letech.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje finanční dar pro občany ve výši 500 Kč, od 
60. let vždy po 5-ti letech.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                           ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 64/2017 bylo schváleno. 
 
9. Vzhledem k rozjednaným dotacím starosta obce navrhuje vzít od Komerční banky úvěr 
v hodnotě 2 500 000 Kč. A to touto formou: 1 000 000 Kč na dobu tří let na pokrývání 
běžných provozních nákladů. 1 500 000 Kč na dobu 6-ti měsíců na zaplacení dotace na 
zakoupení nového traktoru a na vybudování DiscGolfového hřiště, obě dotace budou 
následně proplaceny.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vzetí dvou úvěrů ve výši 1 000 000 Kč a 
1 500 000 Kč od Komerční banky.  
Výsledek hlasování:              PRO                                       PROTI                               ZDRŽELI SE    
Usnesení č. 65/2017 bylo schváleno. 
 
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k prodeji současného traktoru, a to obálkovou 
metodou. Minimální cena traktoru včetně navijáku je 230 000 Kč bez DPH. Nabídky je možno 
podávat do 18. 10. 2017 do 17:00 na obecní úřad s názvem Traktor „NEOTEVÍRAT“. Do textu 
nabídky uvést:“Nabídková cena za obecní traktor značky Zetor je ……………………………… bez 
DPH“.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr k prodeji traktoru za minimální cenu 
230 000 Kč bez DPH.   
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 66/2017 bylo schváleno. 
 
11. Na obec byla doručena smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2017. 
Přijatá dotace je ve výši 120 000 Kč.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí smlouvy z POV 2017 ve výši 120 000 Kč na akci Oprava 
komunikace v obci Vlasenice. Spoluúčast žadatele je ve výši 130 000 Kč.  
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 67/2017 bylo schváleno. 
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12. Na základě neustálých problémů s kvalitou vody v obci Vlasenice, jsme kontaktovali 
společnost QZP Brno. Ve spolupráci s touto společností nyní probíhá sanitace vodovodu, 
během měsíce října dojde k vyhodnocení těchto zkoušek a bude proveden kontrolní rozbor 
na bakterie na více odběrných místech, následně bude navržena vhodná technologie úpravy 
vody. Předpokládáme, že na výstupu z vrtu bude umístěno dávkovací zařízení s přípravkem 
likvidujícím koliformní bakterie.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením sanitace vodovodního řádu a pověřuje starostu 
jednáním se společností QZP Brno na vypracování technologie úpravny vody v obci 
Vlasenice.   
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 68/2017 bylo schváleno. 
 
13. Provozování kuželny ve Lhotě bude od 5. 10. 2017 předáno panem Radkem Dohnalem 
novým správcům zařízení, a to panu J. Krejčovi a panu L. Šteflovi, kteří budou mít na starosti 
objednávky bowlingu. Celý provoz kuželny zaštítí T. J. Sokol Lhota.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby novými správci bowlingové dráhy ve Lhotě byli pan J. 
Krejča a pan L. Štefl.  
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 69/2017 bylo schváleno. 
 
14. Dne 16. 8. 2017 byla na obec doručena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje 
venkova ČR. Dohoda je uzavřena mezi obcí Lhota-Vlasenice a Státním zemědělským 
intervenčním fondem. Jedná se o přijetí dotace na Pořízení lesnické techniky.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Pořízení lesnické techniky od Státního 
zemědělského intervenčního fondu ve výši 804 000 Kč.  
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 70/2017 bylo schváleno. 
 
15. Zastupitelstvu obce byl předložen formulář EDS, který potvrzuje přijetí dotace na 
Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Dopravní automobil s požárním přívěsem 
nákladním.  
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 71/2017 bylo schváleno. 
 
16. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice by chtělo vytvořit obecní znak. Nabídku na tvorbu 
znaku podala firma Lika – obce s. r. o.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje paní Jitku Langovou oslovením firmy Lika – obce s. r. o., která 
nám vytvoří obecní znak.  
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 72/2017 bylo schváleno. 
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17. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k prodeji pozemku dle geometrického plánu č. 87-
103-2017, a to p. č.  539/1 o rozloze 38 m2 a p. č. 539/6 o rozloze 94 m2 v katastrálním území 
Lhota u Kamenice nad Lipou. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce vydává záměr k prodeji pozemku dle geometrického plánu č. 87-103-
2017, a to p. č.  539/1 o rozloze 38 m2 a p. č. 539/6 o rozloze 94 m2 v katastrálním území 
Lhota u Kamenice nad Lipou. 
Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 73/2017 bylo schváleno. 
 
 
Diskuse: 
               - dřevo samovýroba 
               - obecní znak a vlajka  
               - kapacita kontejnerů na tříděný odpad  
 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:10 hodin a ukončeno ve 21:15 hodin. 

3. 10. 2017 

Zapsala:   J. Langová 
   Ověřovatelé zápisu: 

M. Pechek  

Starosta obce: Milan Houška                                                               P. Mazancová 
 


