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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 5/2018, 

konané dne 25. 9. 2018 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 M. Pechek a paní P. Mazancová.   
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Dotace POV – uzavření smlouvy 

3. LHP – výběr dodavatele  

4. Informace o hospodaření v obecních lesích  

5. Prořezávky – stanovení ceny  

6. Rozhodnutí – vlajka, znak  

7. Nabídka produktů – obecní symboly (vlajka, znak)  

8. Informace o probíhajících dotacích  

9. Projednání posílení elektrického kabelu u nových parcel pana Dzamuliče a pana 

Zahradníka 

10. Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Diskuse 

 

 

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. 5/2018 
konaného dne 25. 9. 2018 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:               PRO  7                                     PROTI  0                            ZDRŽELI SE 0         
Usnesení č.35/2018 bylo schváleno. 
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2. Dne 21. 9. 2018 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v rámci programu POV 2018. 
V rámci této dotace bude realizována akce Oprava úpravny vody v obci Vlasenice, výše dotace 
je 127 000 Kč, celkové náklady akce pak 257 000 Kč.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci programu POV 2018.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                             PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č.36/2018 bylo schváleno. 
 
3. V roce 2018 končí platnost Lesního hospodářského plánu pro lesy v majetku obce Lhota-
Vlasenice. Platnost tohoto dokumentu je 10 let. Zastupitelstvu obce byly předloženy finanční 
nabídky, ze kterých by mělo zvolit nového dodavatele LHP na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2029.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje dodavatelem na zpracování LHP pro období 
2020-2029 firmu LESPROJEKT VÝCHODNÍ ČECHY, s. r. o.    
Výsledek hlasování:              PRO 7                                 PROTI 0                            ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č.37/2018 bylo schváleno. 
 
4. Hajný pan Matěj Houška informoval zastupitelstvo o hospodaření v obecních lesích, kde je 
nadále zpracovávána kůrovcová kalamita. Z plánovaných prořezávek zbývá dokončit 10 
hektarů. V roce 2019 bude možno žádat v dotačních titulech o opravy lesních cest, čehož 
využijeme především v k. ú. Lhota u Kamenice nad Lipou.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci pana Matěje Houšky o hospodaření 
v obecních lesích.  
 
5. Vzhledem k velkému množství prořezávek vzešel návrh ke snížení ceny za jejich zpracování.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu prořezávek ve výši 40 Kč za prm.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                     PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č.38/2018 bylo schváleno. 
 
6. Dne 21. 6. 2018 byly obci rozhodnutím Poslanecké sněmovny ČR přiděleny znak a vlajka. Na 
základě tohoto rozhodnutí se na obec Lhota-Vlasenice obrátila společnost Lika – obce s. r. o. 
s nabídkou produktů znázorňujících znak a vlajku obce.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvu obce byly předloženy produkty znázorňující znak a vlajku obce. Bylo 
rozhodnuto poptání konkurenčních nabídek těchto produktů a přenechání rozhodnutí 
v této záležitosti budoucímu zastupitelstvu obce.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č.39/2018 bylo schváleno. 
 
7. Zastupitelstvo obce bylo informováno o stavu probíhajících dotačních titulů. Z žádosti o 
dotaci na Aleje byla vyjmuta Východní alej. V této aleji budou na jaře duby, které přežily 
zasázeny pouze jednostranně a budou doplněny ovocnými stromy. V průběhu měsíce září byla 
podána žádost o dotaci na Odbahnění rybníka pod Vaňáskovým mlýnem.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o probíhajících dotačních titulech.  
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8. Na základě požadavku na posílení el. energie pro nové parcely pana Dzamuliče a pana 
Zahradníka přišel na obec návrh vedení nového kabelu po obecních pozemcích. Jedná se o 
komunikaci p. č. 134/8 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou, kde by měl být rozkopán úsek 
mezi nemovitostí pana M. Mazance ml. a pana Felbingera.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s vedením el. kabelu po nově zrekonstruované komunikaci a 
pověřuje starostu pana M. Houšku jednáním s firmou E – ON o jiné možnosti posílení 
nových parcel.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI  0                            ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č.40/2018 bylo schváleno. 
 

9. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018, 
které je ve výši 64 494 Kč na straně příjmů i výdajů.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                           ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č.41 /2018 bylo schváleno. 
 
Diskuse: 

- výlov obecního rybníka – termín 27. 10. 2018, následovat bude dolovná v kuželně ve Lhotě 

- brigáda - dosázení aleje proběhne v jarních měsících  
- 28. 10. 2018 – sázení lípy (zápis do České knihy rekordů – Agentura Dobrý den)  
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:08 hodin a ukončeno ve 21:46 hodin. 

25. 9. 2018 

Zapsala:   J. Langová 
   Ověřovatelé zápisu: 

Milan Pechek  

Pavla Mazancová  

Starosta obce: Milan Houška 


