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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 9/2017,  

konané dne 27. 12. 2017 ve Vlasenici 
 

 

Přítomni: p. M. Houška, p. R. Dohnal, pí. P. Mazancová, pí. Jitka Langová, p. M. Pechek, 
pí. M. Kosová 
Omluven: p. O. Dohnal 
 
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání. 
Zapisovatelem byla určena paní p. Jitka Langová  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan O. Dohnal a paní P. Mazancová 
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. X. rozpočtové opatření za rok 2017 

3. Rozpočet na rok 2018 

4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 – 2022 

5. Uzavření DPP s kronikářkou pí. Marií Vintrovou na rok 2018 

6. Poplatky v roce 2018 

7. Kontrola hospodaření obce za 4. Q roku 2017 

8. Řešení problému s pitnou vodou v obci Vlasenice 

9. Příspěvek pro spoluobčany 

10. Ukončení hospodářské činnosti 

11. Uzavření dohody o provedení práce se zastupiteli 

 

1. Zastupitelstvo projednalo program dnešního zasedání. Na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona o obcích byl program schválen v navržené podobě.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje navržený program zasedání č. 9/2017 

konaného dne 27. 12. 2017 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 95/2017 bylo schváleno 

 
2. Zastupitelstvo obce projednalo 10. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 2017 ve výši 
115 524 Kč na straně příjmů i výdajů. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 10. rozpočtové opatření ze dne 30. 11. 2017 ve výši 

115 524 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 96/2017 bylo schváleno 
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3. Zastupitelstvo projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018, které byly vzneseny 
v době jeho vyvěšení (úřední deska, elektronická úřední deska). Zastupitelstvo obce 
přistoupilo ke schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2018.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2017 ve výši 2 504 000 Kč 

na straně příjmů i výdajů.   

Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0   ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 97/2017 bylo schváleno 

 

4. Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2022.   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 

2019 – 2022.  

Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 98/2017 bylo schváleno 

 
 

5. Zastupitelstvo obce projednalo opětovné uzavření dohody o provedení práce 
s kronikářkou paní Marií Vintrovou v roce 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s  paní 

Marií Vintrovou (kronikářkou obce) na rok 2018 za stejných podmínek jako v roce 2017 

(1000 Kč hrubého/měsíc).  

Výsledek hlasování:   PRO 6  PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 99/2017 bylo schváleno 

 

6. Poplatky v obci Lhota-Vlasenice zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017, kromě navýšení 
poplatku za vodné na 25 Kč/m3.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje výši poplatků pro rok 2018, včetně zvýšení 

vodného na 25 Kč/ m
3
.  

Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 100/2017 bylo schváleno 

 
7. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) a paní M. 
Kosovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 4. čtvrtletí 
roku 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedkyni finančního 

výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 4. čtvrtletí roku 2016 

v termínu od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018. 

Výsledek hlasování:   PRO  6 PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 101/2017 bylo schváleno 

 
8. Na základě neustálých problémů s kvalitou vody v obci Vlasenice, jsme kontaktovali 
společnost QZP Brno. Ve spolupráci s touto společností probíhala sanitace vodovodu, během 
měsíce října došlo k vyhodnocení těchto zkoušek a byly provedeny kontrolní rozbory na 
bakterie na více odběrných místech, následně byla navržena vhodná technologie úpravy 
vody. Předpokládáme, že na výstupu z vrtu bude umístěno dávkovací zařízení s přípravkem 
likvidujícím koliformní bakterie. 
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Po provedeném kontrolního rozboru vody jsou v některých částech vodovodu stále 
bakterie. Dále obec provedla kontrolní rozbor vody na pesticidy, při kontrolním rozboru 
bylo zjištěno překročené množství Hexazinonu, povolená dávka je 0,1 mil. g/l, skutečnost 
je 0,17 mil. g/l.  Společnost QZP Brno navrhuje nainstalovat zkušebně zařízení na filtraci 
přes aktivní uhlí, které by mělo oba problémy vyřešit. Viz návrh řešení Orlické laboratoře, 
protokol o zkoušce 11031- 11033/2017, kde pod číslem protokolu 1032/2017 a filtrace přes 
aktivní uhlí kleslo množství Hexazinonu z 0,17 mg/l na 0,026 mg/l. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s instalací zařízení na úpravnu vody v obci Vlasenice na bázi 

aktivního uhlí a s průběžným sledováním kvality vody ve Vlasenici.   

Výsledek hlasování:              PRO  6                                     PROTI     0                          ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 102/2017 bylo schváleno 

 
9. Starosta obce navrhl schválit vánoční příspěvek před koncem roku 2017 pro všechny 
spoluobčany v důchodovém věku ve výši 500,- Kč. I nadále zůstává v platnosti, že dle Obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2017 čl. 6 odst. 1, písm. a) o místním poplatku za komunální odpad jsou 

výše uvedení občané osvobozeni od poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 500 Kč. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vyplacení příspěvku pro všechny 

spoluobčany v důchodovém věku ve výši 500,- Kč v hotovosti. 

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 103/2017 bylo schváleno 

 
10. Obec Lhota-Vlasenice rozhoduje o ukončení hospodářské činnosti ke dni 31. 12. 2017.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje ukončení hospodářské činnosti ke dni 31. 12. 

2017.  

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 104/2017 bylo schváleno 

 
11. Obec Lhota-Vlasenice uzavírá dohodu o provedení práce se zastupitelkou paní Pavlou 
Mazancovou.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní 

Pavlou Mazancovou od 1. 1. 2018, její pracovní náplní je vedení obecního účetnictví.  

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 105/2017 bylo schváleno 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:10 hodin a ukončeno ve 21:45 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  
 
Starosta obce: Milan Houška     Pavla Mazancová  
 


