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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2 

- konáno dne 22. 11. 2018 ve Lhotě 
 

 

Přítomni: p. M. Lang, p. T. Zahradník, p. O. Dohnal, p. M. Houška, p. L. Jakoubek,  
                       pí. J. Langová, p. M. Pechek  
 
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. Houška a pan T. Zahradník.    
 
 
Navržený program zasedání:  

 
1. Schválení programu zasedání 

2. Jednací řád zastupitelstva obce Lhota – Vlasenice 

3. Pravomoci zastupitelstva a starosty v obcích I. stupně  

4. Příkaz k provedení inventarizace obecního majetku 

5. Návrh rozpočtu na rok 2019 

6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2023 

7. Rozpočtové opatření č. 6 

8. Hodnocení finančního a kontrolního výboru za 3. čtvrtletí roku 2018 

9. Finanční dar pro MŠ Rodinov  

10. Mobilní rozhlas – rozesílání informačních SMS občanům  

11. Odměna pro B. Říhovou za zpracovávání dotace OPŽP (Aleje)  

12. Odkoupení pozemku pod vodojemem ve Lhotě  

13. Vybudování odkyselovací stanice a úpravny vody ve Lhotě 

14. Výstavba domu ve Lhotě – p. Dvořák 

15. Souhlas s výstavbou domu ve Vlasenici – p. O. Houška ml.  

16. Souhlas s napojením do kanalizace a vodovodu – p. O. Houška ml.  

17. Návrh společnosti SOMPO na změnu v třídění komunálního odpadu 

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. 2 konaného 
       dne 22. 11. 2018 ve Lhotě. 
       Výsledek hlasování:   Pro 7                Proti 0           Zdrželi se 0 

       Usnesení č. 2/1 bylo schváleno. 
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2.    Starosta obce předložil zastupitelům jednací řád obecního zastupitelstva pro volební období  
       2018-2022 a vyzval je, aby předložili své návrhy a připomínky k jeho znění.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje jednací řád obecního zastupitelstva obce 
Lhota-Vlasenice na volební období 2018-2022.    

        Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0            Zdrželi se 0   

        Usnesení č. 2/2 bylo schváleno. 

 
3.    Starosta obce informoval zastupitelstvo a občany o tom, jaké jsou pravomoci starosty a  
       zastupitelstva v obcích I. stupně. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o pravomocích starosty při 
výkonu funkce.  
 

4.   Starosta obce vydal příkaz k provedení inventury majetku obce Lhota-Vlasenice v termínu     
      od 26. 12. 2018 do 31. 1. 2019. Za členy inventurní komise byli jmenováni členové  
      zastupitelstva: pan Oto Dohnal, pan Tomáš Zahradník a paní Jitka Langová. Členové  
      inventurní komise budou proškoleni dne 6. 12. 2018. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje pana O. Dohnala, pana T. Zahradníka a paní 
J. Langovou provedením inventury veškerého majetku obce do 31. 1. 2019. 

        Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0           Zdrželi se 0   

        Usnesení č. 2/3 bylo schváleno. 

 
5.   Starosta obce předložil zastupitelům k projednání návrh rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je  
      navržen jako vyrovnaný ve výši 3 254 000 Kč na straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtu bude    
      vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce po dobu jednoho měsíce, aby se  
      s ním mohli občané seznámit a na příštím zasedání zastupitelstva podat případné  
      připomínky. 
       Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši 
3 254 000 Kč na straně příjmů i výdajů.     

        Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0            Zdrželi se 0   

        Usnesení č. 2/4 bylo schváleno. 
 

6.   Starosta obce předložil zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020- 
      2023.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2020 – 2023.     

        Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0            Zdrželi se 0   

        Usnesení č. 2/5 bylo schváleno. 

 
7.   Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 31. 10.  
      2018. 
       Návrh usnesení:  
       Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 ve výši     
       297 549,45 Kč na straně příjmů i výdajů.   
        Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0            Zdrželi se 0   

        Usnesení č. 2/6 bylo schváleno. 
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8.   Předchozí předseda kontrolního výboru pan R. Dohnal a předchozí předsedkyně finančního  
      výboru paní M. Kosová zhodnotili plnění usnesení zastupitelstva a hospodaření s financemi  
      obce ve 3. čtvrtletí roku 2018. 
      Návrh usnesení:  

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu od kontrolního a finančního výboru, která  
      hodnotí hospodaření obce a plnění usnesení zastupitelstva obce za 3. čtvrtletí roku 2018. 
       Výsledek hlasování:   Pro 7              Proti 0             Zdrželi se 0   

       Usnesení č. 2/7 bylo schváleno. 

 
9.   Účetní obce paní P. Mazancová navrhuje věnovat pro MŠ Rodinov finanční dar ve výši 3000 
      Kč, kterým přispějeme školce na činnost. MŠ v loňském roce navštěvovali 3 občané obce, 2  
      občané v roce 2018.   
      Návrh usnesení:  

      Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí jednorázového daru ve výši 3000 Kč pro MŠ  
      Rodinov, kterou navštěvují děti z obce Vlasenice.  
       Výsledek hlasování:   Pro 7            Proti 0            Zdrželi se 0  

       Usnesení č. 2/8 bylo schváleno. 

 

10.  Starosta obce navrhuje pořízení služby pro možnost zasílání informačních SMS občanům  
       prostřednictvím e-mailu. Pro možnost tohoto zasílání byly poptány 3 společnosti – Mobilní  
       rozhlas, Hlášení rozhlasu.cz a Služba SMS-operátor.   

Návrh usnesení: 
Místostarosta obce Lhota-Vlasenice bude do následujícího zastupitelstva vyhledávat další 
možnosti pro zajištění výše zmíněné služby.  
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0        Zdrželi se 0   

 Usnesení č. 2/9 bylo schváleno. 

 

11.  Starosta obce navrhuje vyplatit odměnu pro slečnu Barboru Říhovou za zpracovávání dotace  
       z programu OPŽP na obnovu alejí. Odměna bude ve výši 5000 Kč.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu ve výši 5000 Kč pro slečnu Barboru 
Říhovou za administrativní práce při zpracování dotace Obnova alejí v katastru obce 
Vlasenice.  
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0           Zdrželi se 0  

 Usnesení č. 2/10 bylo schváleno. 

 

12.  Zastupitel pan Milan Houška podal návrh na odkoupení pozemku od pana Karla Váni pod  
       vodojemem ve Lhotě. Vodojem je v majetku obce Lhota-Vlasenice.   
      Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce jednáním s panem Váňou o 
odkoupení pozemku pod vodojemem v obci Lhota. 
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0             Zdrželi se 0   

 Usnesení č. 2/11 bylo schváleno. 

 

13.  Na základě posledních negativních výsledků rozborů vody v obci Lhota (již dlouhodobě je  
       nízké PH vody a vyskytuji se opakovaně bakterie), navrhuje zastupitel pan M. Houška 
       v příštím roce realizovat v obci Lhota úpravnu vody, která zvýší PH vody a odstraní problémy  
       s bakteriemi. 
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      Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce přípravou projektu zřízení 
odkyselovací stanice v obci Lhota a instalací zařízení pro úpravu vod a pro odstranění 
bakterií. Zároveň pověřuje starostu přípravou žádosti o přidělení dotace v rámci POV 2019 
na odstranění bakterií a podáním žádosti přes Ministerstvo zemědělství na odkyselovací 
stanici.     
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0        Zdrželi se 0   

 Usnesení č. 2/12 bylo schváleno. 
 

 

14. Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Dvořák, který má záměr postavit ve Lhotě roubenku  
      v sousedství č. p. 13 (p. Peterka).   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o možnosti nové výstavby v obci Lhota a 
seznámilo se s projektovou dokumentací plánované výstavby.  
 

15. Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Oldřich Houška, který plánuje výstavbu na zahradě  
      rodinného domu ve Vlasenici č. p. 25. Žádá o vydání vyjádření o možnosti napojení domu na  
      vodovodní a kanalizační řád.   

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje napojení výstavby pana O. Houšky na 
parcele 31/6 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou do vodovodního a kanalizačního řádu 
obce Vlasenice.  
Výsledek hlasování:   Pro 7               Proti 0        Zdrželi se 0   

Usnesení č. 2/13 bylo schváleno. 
 

16. Pan Oldřich Houška, žádá o souhlas se stavbou rodinného domu na parcele 31/6 v k. ú.  
      Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje souhlas se stavbou rodinného domu na 
parcele 31/6 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Výsledek hlasování:   Pro 5                Proti 1          Zdrželi se 1  

Usnesení č. 2/14 bylo schváleno. 
 

 

 

17. Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh společnosti Sompo na optimalizaci svozu  
      komunálního odpadu. Změny by měly proběhnout v období 2020-2021.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připravované změny ve svozu komunálního odpadu.   

 

 

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

Dne 22. 11. 2018 
 
Zapsala: Jitka Langová                                                  Ověřovatelé zápisu: 

           
                  Milan Houška 
Starosta obce: Martin Lang                                     
 
                  Tomáš Zahradník   


