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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 2/2018,  

konané dne 25. 4. 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 R. Dohnal a pan M. Pechek.  
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Nabídka společnosti SFORP na snížení ceny el. energie 

3. Schválení nového obecního zaměstnance 

4. Schválení žádosti na odbahnění obecního rybníka 

5. Audit obecního účetnictví za rok 2017 

6. Rozpočtové opatření 1/2018 

7. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 326/5 

8. Výbory hospodaření obce – pověření ke kontrole za 1. čtvrtletí  

9. Velkokapacitní kontejnery  

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. 2/2018 

konaného dne 25. 4. 2018 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 15/2018 bylo schváleno.  

 
 
2. Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Tomáš Tymkovič ze společnosti SFORP s.r.o. 
s nabídkou na zajištění snížení nákladů za odebranou elektřinu o 25,88 %, viz nabídka. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota vyslechlo nabídku pana Tymkoviče a bere si do příštího zasedání 

zastupitelstva čas na rozmyšlenou, zda přijme jeho nabídku.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku společnosti SFORP s. r. o.  
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3. Na zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice se obrátil pan Robert Voharčík s žádostí o 
zaměstnání u obce místo pana Martina Ješety. Viz životopis.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje přijetí pana Roberta Voharčíka na místo 

obecního pracovníka.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 16/2018 bylo schváleno.  

 
4. Na základě vypracovaného projektu na odbahnění obecního rybníka ,,Pod Vaňáskovým 
mlýnem“, viz Celková situace, navrhuji podat žádost o dotaci ve výši cca 2.500.000 Kč  (přesná 
výše rozpočtu bude ještě upřesněna) dotace je ve výši 80 %, spoluúčast bude ve výši cca 
500.000 Kč 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci odbahnění 

obecního rybníka pod Vaňáskovým mlýnem.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 17/2018 bylo schváleno. 

 
5. V březnu byl proveden ze strany krajského úřadu audit obecního účetnictví s výhradou, 
jednalo se o drobnou neshodu, ve vedení účetnictví. Viz Zpráva auditora 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu auditora o provedené 

kontrole obecního účetnictví za rok 2017 a pověřuje účetní obce provedením opravy a 

zaslání této opravy na Kraj Vysočina.    

Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 18/2018 bylo schváleno.   
 
6. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018, 

které je ve výši 894 234 Kč na straně příjmů i výdajů.   

Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                           ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č.19/2018 bylo schváleno. 

 
7. Zastupitelstvo obec schvaluje záměr ke koupi pozemku označeného jako p. č. 326/5 o 
rozloze 82 m2 v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou a bude žádat o jeho 
sloučení s p. č. 331/1, která je v majetku obce Lhota – Vlasenice.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku označeného jako p. 

č. 326/5 o rozloze 82 m
2
 v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 20/2018 bylo schváleno. 
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8. Zastupitelstvo obce pověřuje pana R. Dohnala (předsedu kontrolního výboru) a paní M. 
Kosovou (předsedkyni finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 1. čtvrtletí 
roku 2018. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedkyni finančního 

výboru provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 1. čtvrtletí roku 2018 

s termínem do 31. 5. 2018.  
Výsledek hlasování:   PRO 7   PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 21/2018 bylo schváleno. 

 
9. Velkokapacitní kontejner bude umístěn v obci Vlasenice od 30. 4. do 7. 5. v obci Lhota 
bude umístěn od 7. 5. do 14. 5. 2018 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o umístění velkokapacitního kontejneru.  

 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 20:05 hodin a ukončeno ve 22:15 hodin. 

25. 4. 2018 

Zapsala:   J. Langová 
   Ověřovatelé zápisu: 

Radek Dohnal  

Milan Pechek 

Starosta obce: Milan Houška 


