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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 6/2018, 
konaného dne 31. 10. 2018 ve Vlasenici 

 
 

Zahájení zasedání 
Zasedání Zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 19:05 hodin dosavadním starostou obce panem Milanem Houškou („dále jako „předsedající“).  
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 
16. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace o ustavujícím zasedání podle § 93 odst. 1 
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lhota-Vlasenice zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce“.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
konstatoval, že je přítomno všech 7 členů z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva, takže 
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

 

1. Složení slibu členy zastupitelstva 
        Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 
v platném znění). 

        Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lhota-Vlasenice a jejích občanů a řídit se Ústavou a 
zákony České republiky.“ Pak jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

        Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
        Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Otu Dohnala a pana Milana Pechka a 

zapisovatelem paní Jitku Langovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
       Návrh usnesení: 
        Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice určuje ověřovateli zápisu pana Otu Dohnala a pana 

Milana Pechka a zapisovatelem paní Jitku Langovou.  
        Výsledek hlasování:   Pro 7                 Proti 0           Zdrželi se 0 
        Usnesení č. 45/2018 bylo schváleno. 
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3. Schválení programu: 
 

       Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 
1. Složení slibu zastupitelů 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu zasedání 
4. Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

5.   Ustavení finančního a kontrolního výboru  
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
7. Návrh jednacího řádu 
8. Rozpočtové opatření 5/2018 
9. Pověření FV a KV ke kontrole hospodaření obce za 3. čtvrtletí 2018 
10. Určení zastupitele k tvorbě zprávy o územním plánu 

      11. Výběrové řízení Odbahnění a oprava bezpečnostního přelivu rybníka Pod Vaňáskovým    
             mlýnem 

12. Změna úředních hodin 
13. Výsledky rozborů vody ve Lhotě a ve Vlasenici 
14. Stav obecních účtů 
15. Pověření – hospodaření v obecních lesích, vodní hospodářství  
16. Informace o hospodaření v obecních lesích  

 Diskuse 
 

       Návrh usnesení: 
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navržený program ustavujícího zasedání 
       č. 6/2018 konaného dne 31. 10. 2018 ve Vlasenici.  
       Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0          Zdrželi se 0 
      Usnesení č. 46/2018 bylo schváleno. 
 
        
4. Volba starosty a místostarosty  

a) Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

        Výsledek hlasování:   Pro  7          Proti   0        Zdrželi se  0 
        Usnesení č. 47/2018 bylo schváleno. 
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b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a 
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. 
V případě tajné volby obdrží každý člen zastupitelstva obce hlasovací lístek se všemi 
kandidáty, přičemž zaškrtnutím jednoho z těchto jmen vyslovuje svou vůli. Pokud by lístek 
odevzdal prázdný či s více označenými kandidáty, je třeba tento hlasovací lístek považovat 
za „neplatný“ a odevzdaný hlas by nebyl započítán. Hlasovací lístky budou odevzdány do 
připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům 
zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Ustanovení § 87 zákona o 
obcích podmiňuje platné přijetí jakéhokoli rozhodnutí zastupitelstva obce, včetně volby 
funkcionáře obce, souhlasem nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce. Toto 
pravidlo přitom platí bez ohledu na způsob volby, tedy bez ohledu na to, zda je volba 
prováděna tajně či veřejně.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.  
Člen zastupitelstva pan Milan Pechek podal návrh na tajné hlasování. Předsedající 
dal o tomto návrhu hlasovat. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. Sčítáním hlasů byla pověřena paní Milena Kosová.  

        Výsledek hlasování:   Pro  7             Proti  0        Zdrželi se  0 
        Usnesení č. 48/2018 bylo schváleno. 

 
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně  
po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty.  
 
c) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 
Zastupitelům byly rozdány hlasovací lístky, na nichž zaškrtnutím jednoho jména vyslovili 
svou vůli. Hlasovací lístky byly odevzdány a následně byly paní Milenou Kosovou spočítány 
jednotlivé hlasy. Nadpoloviční počet hlasů v počtu 6 získal pan Martin Lang.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí starostou obce pana Martina Langa.    
Výsledek hlasování:   Pro  6            Proti  1             Zdrželi se  0 
Usnesení č. 49/2018 bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty převzal nový starosta vedení zasedání (i dále veden jako „předsedající“). 
 

d) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty 
Zastupitelům byly rozdány hlasovací lístky, na nichž zaškrtnutím jednoho jména vyslovili 
svou vůli. Hlasovací lístky byly odevzdány a následně byly paní Milenou Kosovou spočítány 
jednotlivé hlasy. Nadpoloviční počet hlasů v počtu 6 získal pan Tomáš Zahradník.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí místostarostou obce pana Tomáše Zahradníka.   
Výsledek hlasování:   Pro  6            Proti  0         Zdrželi se  1 
Usnesení č. 50/2018 bylo schváleno. 
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5.    Ustavení finančního a kontrolního výboru 
 a) Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 
        Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 

117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů 
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního 
výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 
        Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 

z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

        Návrh usnesení: 
        Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování:   Pro  7             Proti  0              Zdrželi se  0 
Usnesení č. 51/2018 bylo schváleno. 

 
 b) Volba předsedy finančního výboru  
       Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva pan Martin Lang navrhl zvolit do 
funkce předsedy finančního výboru pana Ladislava Jakoubka. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 
nebylo. 

        Návrh usnesení: 
        Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí předsedou finančního výboru pana Ladislava 

Jakoubka.  
Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti  0        Zdrželi se  1 
Usnesení č. 52/2018 bylo schváleno. 

 
 c) Volba předsedy kontrolního výboru 
        Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Martin Lang navrhl zvolit do funkce 
předsedy kontrolního výboru pana Milana Pechka. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 Návrh usnesení: 
        Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí předsedou kontrolního výboru pana Milana 

Pechka.  
Výsledek hlasování:   Pro 6           Proti    0          Zdrželi se  1 
Usnesení č. 53/2018 bylo schváleno. 
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d) Volba členů finančního výboru  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byl 
podán následující návrh: Člen zastupitelstva Martin Lang navrhl zvolit členem finančního 
výboru paní Milenu Kosovou a paní Janu Juračkovou.  

       Návrh usnesení: 
        Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí členy finančního výboru paní Milenu Kosovu a 

paní Janu Juračkovou. 
        Výsledek hlasování:   Pro  7      Proti  0              Zdrželi se  0 
        Usnesení č. 54/2018 bylo schváleno. 

 

e) Volba členů kontrolního výboru  
       Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byl 

podán následující návrh: Člen zastupitelstva Martin Lang navrhl zvolit členem kontrolního 
výboru paní Naděždu Zahradníkovou a paní Marii Dohnalovou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice volí členy kontrolního výboru paní Naděždu 
Zahradníkovou a paní Marii Dohnalovou.   

        Výsledek hlasování:   Pro 7         Proti 0          Zdrželi se 0 
        Usnesení č. 55/2018 bylo schváleno. 
 
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
       Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva nebyla poskytována žádná 

měsíční odměna. Předsedající dále v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách 
navrhl za výkon funkce členům zastupitelstva, v platném znění, měsíční odměnu ve výši 
10.950,- Kč za výkon funkce starosty obce a odměnu ve výši 2.000,- Kč za výkon funkce 
místostarosty obce (§ 77 odst. 1 zákona o obcích). Dále byla schválena měsíční odměna ve 
výši 500,- Kč předsedům finančního a kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru pan 
Milan Pechek se finanční odměny zřekl.    
Návrh usnesení: 

       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice v souladu s § 72 a § 77 o obcích a nařízením vlády č. 
318/2017 Sb., stanoví měsíční odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 10.950,- Kč a místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce ve výši 2.000,- Kč. Za výkon funkce předsedy finančního výboru  bude 
vyplácena měsíční odměna 500,- Kč, za výkon funkce předsedy kontrolního výboru odměna 
vyplácen nebude.   

        Výsledek hlasování:   Pro  7           Proti  0             Zdrželi se  0   
        Usnesení č. 56/2018 bylo schváleno. 
 

7. Předsedající předložil zastupitelům obce návrh jednacího řádu a požádal je, aby si do příští 
schůze zastupitelstva připravili připomínky. 
 

8.    Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5 za rok 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 za rok 2018, 
které je ve výši 68 879 Kč na straně příjmů i výdajů.   

        Výsledek hlasování:   Pro  7            Proti  0           Zdrželi se  0 
        Usnesení č. 57/2018 bylo schváleno. 
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9.   Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala a paní M. Kosovou provedením kontroly   
      plnění usnesení za 3. čtvrtletí roku 2018. 
      Návrh usnesení:  
      Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor a finanční výbor provedením kontroly   
      hospodaření a plnění usnesení zastupitelstva obce za 3. čtvrtletí roku 2018 s termínem do    
      30. 11. 2018.  
       Výsledek hlasování:   Pro  7            Proti  0            Zdrželi se  0 
       Usnesení č. 57/2018 bylo schváleno. 
 
10.  V souvislosti s volbami do zastupitelstva obce žádá odbor výstavby Městského úřadu     
        v Pelhřimově o opětovné určení zastupitele pro konzultaci a jednání za obec při tvorbě    
      „Zprávy o uplatňování územního plánu“. Tuto zprávu zpracuje MěÚ Pelhřimov – odbor   
       výstavby, oddělení územního plánu, který je pořizovatelem ÚP obce Lhota-Vlasenice,   
       projedná s dotčenými orgány a předloží zastupitelstvu obce k odsouhlasení.  

Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje pana Martina Langa, aby s MěÚ Pelhřimov  
– odbor výstavby, oddělení územního plánu spolupracoval na „Zprávě o uplatňování 
územního plánu obce Lhota-Vlasenice“. 
Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti  0      Zdrželi se  0 
 Usnesení č. 58/2018 bylo schváleno. 

 
11. Dne 30. 10. 2018 v 15:00 proběhlo výběrové řízení na akci „Odbahnění a oprava  
       bezpečnostního přelivu rybníka Pod Vaňáskovým mlýnem“. Do výběrového řízení se  
       přihlásilo 5 firem. Zvítězila firma I. Kamenická stavební a obchodní firma s. r. o., která     
       podala nejnižší cenovou nabídku a zároveň nejkratší termín realizace (viz. Příloha  
       Rozhodnutí o výběru dodavatele). Nabídnutá cena byla 2. 218.613,74 Kč bez DPH  
      (s DPH je cena 2.684.522,50 Kč). Doba plnění je 211 kalendářních dnů.               

Návrh usnesení: 
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí vítězství firmy I. Kamenická stavební  
       a obchodní firma s. r. o. ve výběrovém řízení na akci „Odbahnění a oprava   
       bezpečnostního přelivu rybníka Pod Vaňáskovým mlýnem“.    
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo  
       s vítěznou firmou I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.  

Výsledek hlasování:   Pro  5               Proti  0            Zdrželi se  2 
 Usnesení č. 59/2018 bylo schváleno. 

 
12. Od října 2018 jsou změněny úřední hodiny na OÚ ve Vlasenici 18. Úřední den bude vždy ve  
       čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.  
 
13. Byl proveden kontrolní rozbor vody ve Lhotě, kde jsou koliformní bakterie a nižší PH, byla         
      provedena desinfekce savem.  Kontrolní rozbor bude proveden 31. 10. 2018. 
      Dále byl proveden kontrolní rozbor vody ve Vlasenici na Ph, koliformní bakterie a Pesticidy 
      Všechny výše zmíněné prvky jsou v pořádku, PH se z 5,9 zvýšilo na 7,3.  
      Koliformní bakterie – 0, Coli bakterie – 0, Pesticidní látky – 0.  
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14. Stav obecních účtů  k 31.10.2018 ( banka + pokladna 795.090,57 Kč, úvěr u KB a.s. je   
777.777.32 Kč. Do konce roku bychom měli dostat proplacenou dotaci na vysázení alejí ve výši 
cca 330.000 Kč (viz příloha Stav účetnictví obce Lhota-Vlasenice.) 
 
15. Starosta obce navrhl, aby kontrolu nad hospodařením v obecních lesích vykonával pan Oto 
Dohnal. Dále navrhl, aby se o vodní hospodaření obce (vodojemy, vodovodní řád, rozbory pitné 
vody…) staral pan Tomáš Zahradník.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje pana Otu Dohnala, aby vykonával kontrolu nad 
hospodařením v obecních lesích. A dále pověřuje pana Tomáše Zahradníka, aby si vzal na 
starost správu nad nakládáním s vodami v obci Lhota-Vlasenice.    
Výsledek hlasování:   Pro 7             Proti  0      Zdrželi se  0 
Usnesení č. 60/2018 bylo schváleno. 
 

16. O hospodaření v obecních lesích byly sděleny následující informace: neprobíhá řízená těžba, 
je těžena pouze rozsáhlá kůrovcová kalamita, ceny dřeva jsou na velmi nízké hranici  
 

 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:05 hodin a ukončeno ve 21:45 hodin. 
 

Dne 31. 10. 2018 
 
Zapsala: Jitka Langová                                                  Ověřovatelé zápisu: 

           
                  Oto Dohnal 
Starosta obce: Martin Lang                                     
 
                  Milan Pechek                                                                               
  


