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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 3 

- konáno dne 30. 12. 2018 ve Vlasenici 
 

 

Přítomni: p. M. Lang, p. T. Zahradník, p. M. Houška, p. L. Jakoubek, pí. J. Langová, p. M. Pechek  

Omluven: p. O. Dohnal 
 
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášení schopné 
po celou dobu zasedání. 
Zapisovatelem byla určena paní Jitka Langová  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M. Pechek a pan T. Zahradník.  
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Rozpočet na rok 2019 

3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2023 

4. VII. rozpočtové opatření 2018 

5. Poplatky v roce 2019 

6. Kontrola hospodaření obce za 4. Q roku 2018 

7. Vánoční příspěvek pro spoluobčany 

8. Prodej odkorňovacího stroje  

9. Uzavření dohody o provedení práce s účetní obce 

10. Přídavná světla na traktor 

11. Přijetí obce Polesí do DSO Nová Lípa 

12. Dotace MMR – oprava komunikace směrem na Novinu  

13. Placení  poplatků – popelnice, pes  

Diskuse  

 

 

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. 3 konaného 

dne 30. 12. 2018 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:   PRO  6     PROTI  0 ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 3/1 bylo schváleno 
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2. Zastupitelstvo projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019, které byly vzneseny 
v době jeho vyvěšení (úřední deska, elektronická úřední deska). Zastupitelstvo obce 
přistoupilo ke schválení vyrovnaného rozpočtu na rok 2019.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje rozpočet na rok 2019 ve výši 3 254 000 Kč 

na straně příjmů i výdajů.   

Výsledek hlasování:   PRO 6   PROTI  0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 3/2 bylo schváleno 

3. Zastupitelstvo obce projednalo střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2023.   
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 

2020 – 2023.  

Výsledek hlasování:   PRO  6  PROTI  0            ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 3/3 bylo schváleno 

 
4. Zastupitelstvo obce projednalo 7. rozpočtové opatření ze dne 1. 12. 2018 ve výši 28 000 Kč 
na straně příjmů i výdajů. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí 7. rozpočtové opatření ze dne 1. 12. 2018 ve výši 28 

000 Kč na straně příjmů i výdajů. 

Výsledek hlasování:   PRO  6                  PROTI  0      ZDRŽELI SE  0  
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno 

 

5. Poplatky v obci Lhota-Vlasenice zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje výši poplatků pro rok 2019.  

Výsledek hlasování:   PRO 6          PROTI 0      ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 3/5 bylo schváleno 

 

6. Zastupitelstvo obce pověřuje pana M. Pechka (předsedu kontrolního výboru) a pana L. 
Jakoubka (předsedu finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 4. čtvrtletí 
roku 2018.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru 

provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 4. čtvrtletí roku 2018 v termínu 

od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019. 

Výsledek hlasování:   PRO 6        PROTI  0           ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 3/6 bylo schváleno 

 
7. Starosta obce navrhuje schválit vánoční příspěvek před koncem roku pro všechny 
spoluobčany ve starobním důchodu. Příspěvek bude 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 ve starobním důchodu ve výši 500,- Kč v hotovosti. 

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 3/7 bylo schváleno 
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8. Starosta obce navrhuje prodej odkorňovacího stroje panu Novotnému z Rynárce za cenu 
170 000 Kč vč. DPH.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje prodej odkorňovacího stroje za cenu 170 000 

Kč vč. DPH. 

Výsledek hlasování:         PRO 6                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 3/8 bylo schváleno 

 
9. Obec Lhota-Vlasenice uzavírá dohodu o provedení práce s účetní paní Pavlou 
Mazancovou.  
Návrh usnesení: 

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

Pavlou Mazancovou od 1. 1. 2019, její pracovní náplní je vedení obecního účetnictví.  

Výsledek hlasování:         PRO  6                                  PROTI   0                               ZDRŽELI SE  0      
Usnesení č. 3/9 bylo schváleno 

 
10. Pan Voharčík požádal o zabudování nových světel na rám traktoru, kvůli zlepšení 
viditelnosti při prohrnování sněhu a při manipulaci se dřevem při těžbě v lese.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje koupi přídatných světel na rám traktoru 

kvůli zvýšení viditelnosti.   

Výsledek hlasování:         PRO  6                                  PROTI   0                               ZDRŽELI SE   0   
Usnesení č. 3/10 bylo schváleno 

 
11. DSO Nová Lípa žádá obec Lhota-Vlasenice o možnost přijetí obce Polesí jako dalšího člena 
DSO Nová Lípa.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje přijetí obce Polesí jako člena DSO Nová Lípa.  

Výsledek hlasování:    PRO 6    PROTI  0            ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 3/11 bylo schváleno 

 
12. Starosta obce pověřuje paní Barboru Říhovou zpracováním žádosti o dotaci z programu 
MMR. Předmětem této dotace by měla být oprava komunikace na Novinu.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci v programu MMR 

na obnovu komunikace od značky obce Vlasenice (u Zahradníků) směrem na Novinu.   

Výsledek hlasování:    PRO 6    PROTI  0            ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 3/12 bylo schváleno 
 

13. V lednu 2019 proběhne tradiční výběr poplatků za popelnici a za vlastnictví psů, žádáme 
všechny občany s trvalým pobytem v obci, aby tyto poplatky uhradili nejpozději do konce 
ledna 2019. Občany s rekreačním pobytem v obci, žádáme o zaplacení do konce června 
2019.     
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice žádá občany s trvalým bydlištěm, aby uhradili 

poplatky za svoz komunálního odpadu a za vlastnictví psa nejpozději do konce ledna 2019. 

Občany s rekreačním pobytem žádá o zaplacení poplatků do konce června 2019.     
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DISKUSE 

- vitrína u autobusové zastávky – zasklení, aby se v zimních měsících předešlo ničení 

dokumentů povětrnostními podmínkami 

- dlažba za KD – vydláždění rozježděného prostoru u kontejnerů za KD ve Vlasenici 

- evidence obyvatel - (k 30. 12. 2018 96 obyvatel – 12 dětí, 23 obyvatel ve starobním  

důchodu)  

- klec na ryby – při rekonstrukci rybníka Pod Vaňáskovým mlýnem umístit kovovou klec na 

ryby  (vánoční, velikonoční prodej kaprů atp.)  

- dotace POV 2019 – žádost o dotaci má být podána do června 2019, rozhodování o co 

budeme žádat  

- obecní výroční schůze bude v sobotu 4. 5. 2019 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:10 hodin a ukončeno ve 20:05 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Milan Pechek 
  
Starosta obce: Martin Lang                    Tomáš Zahradník  
 


