
ORG 1.1 
                                                                                                                                                                           A/10 

 

1 
 

 

Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 1/2018,  

konané dne 28. 2. 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 O. Dohnal a paní P. Mazancová.  
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Schvalování rozpočtových opatření v roce 2018 

3. Rozpočtové opatření č. 11/2017 

4. Zpráva kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtletí 2017 

5. Informace o hospodaření obce v roce 2017 

6. Dláždění za kulturním domem 

7. Návrh závěrečného účtu za rok 2017 

8. Záměr ke koupi pozemku p. č. 326/5 

9. Souhlas s přístavbou rodinného domu Lhota č. p. 15 

10. Návrh obecní vlajky  

11. Informace o stavu probíhajících dotací   

12. Vesnice roku 2018 – podmínky 

13. Schválení nájmu výpočetní techniky  

14. Schválení dodavatele na úpravu pitné vody ve Vlasenici 

15. Schválení podání dotace POV 2018 na úpravu pitné vody ve Vlasenici 

16. Schválení dodavatele projektu na odbahnění obecního rybníka 

17. Kolaudace ZTV ve Vlasenici 

18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Lhota-Vlasenice 

19. Diskuse  
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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. 1/2018 

konaného dne 28. 2. 2018 ve Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 1/2018 bylo schváleno.  

 

 

2. Zastupitelstvo obce projednalo schvalování rozpočtových opatření v roce 2018.  
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rozpočtová opatření bez ohledu na jejich výši schvaloval 

starosta obce. Zastupitelstvo bude s rozpočtovým opatřením seznámeno na svém 

nejbližším zasedání a bude ho pouze brát na vědomí. Pro tvorbu rozpočtových opatření je 

závazným ukazatelem paragraf, rozpočtová opatření budou vydána, pokud dojde k jeho 

překročení.  

Výsledek hlasování:      PRO 7                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 2/2018 bylo schváleno. 

 
 
3. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 11 ze dne 31. 12. 2017, kterým byla 
provedena konečná úprava rozpočtu na konci roku 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí 11. rozpočtové opatření za rok 2017.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                     PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 3/2018 bylo schváleno.  

 

 

4. Pan R. Dohnal (předseda kontrolního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením 
kontroly plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního zastupitelstva a kontrolou dodržování 
platných právních předpisů obecním úřadem za 4. čtvrtletí roku 2017.  
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Paní M. Kosová (předsedkyně finančního výboru) seznámila zastupitelstvo s provedením 
kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 4. čtvrtletí roku 2017.  
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 

výboru za 4. čtvrtletí roku 2017.  

Výsledek hlasování:                  PRO 7  PROTI 0  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 4/2018 bylo schváleno. 

 

 

5. Starosta obce předložil zastupitelstvu informace o hospodaření v roce 2017 (Výkaz FIN 2 – 
12 M). Obec Lhota – Vlasenice měla v roce 2017 příjmy ve výši 4 712 488,90 Kč a výdaje ve 
výši 6 710 285,21 Kč. Obec za rok 2017 hospodařila se ztrátou ve výši 1 997 796,31,- Kč. 
Výsledek hospodaření obce Lhota-Vlasenice (Výkaz zisku a ztrát) hlavní činnosti je ve výši 
460 287,36 Kč (zisk) a hospodářské činnosti (odkorňování) -5 802 Kč (ztráta). Zastupitelstvo 

obce bere na vědomí informace o hospodaření obce v roce 2017.  
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6. Zastupitelstvo obce pověřuje zastupitele pana Milana Pechka zajištěním rozšíření dlažby za 
kulturním domem.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota–Vlasenice schvaluje rozšíření dláždění za kulturním domem ve 

Vlasenici.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 5/2018 bylo schváleno.  

 
 
7. Účetní obce předložila zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017. Návrh 
bude zveřejněn na elektronické úřední desce i na desce obecního úřadu.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Lhota-

Vlasenice za rok 2017 s možností podávat připomínky k tomuto návrhu.    

 

 
8. Zastupitelstvo obec vydává 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 vydává 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. 6/2018 bylo schváleno.  

 

 

9. Na zastupitelstvo obce se obrátil pan Petr Bulant se zamýšlenou přestavbou rodinného 
domu ve Lhotě č. p. 15.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu ve Lhotě č. p. 

15. Rekonstrukce bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací.  

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

 

 

10. Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy obecní vlajky, tyto návrhy korespondují s již 
zvoleným obecním znakem.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce zvolilo z předložených návrhů návrh č. 1, a to červeno-modré pole 

s koněm uprostřed a s hvězdou a berlou, tento návrh koresponduje s již dříve zvoleným 

znakem.  

 Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                            ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 8/2018 bylo schváleno.  

 
 
11. Starosta obce informoval zastupitelstvo o aktuálním stavu těchto dotací: Obnova alejí 
v katastru obce Vlasenice; Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním; Kolový 
traktor s lesnickou nástavbou; Zvýšení hodnoty rekreační funkce lesa v obci Lhota-Vlasenice. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dotacích obce. 
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12. Zastupitelstvu obce byly předloženy podmínky účasti v soutěži Vesnice roku 2018.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí vesnice v soutěži Vesnice roku 2018.  

 Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 9/2018 bylo schváleno.  

 

13. Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice schvaluje, že bude pronajímat výpočetní techniku 
(Notebook ASUS, ID produktu 00179-60988-00865-AAOEM) pro účely vedení účetnictví DSO 
Nová Lípa paní Ing. Pavlou Mazancovou a související instalaci licence účetního programu 
Triáda za částku 100 Kč/měsíc vč. DPH s úhradou 1x ročně k 31. 12. a pověřuje starostu k 
podpisu smlouvy o nájmu na dobu neurčitou. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice souhlasí s pronájmem obecního notebooku sdružením 

DSO Nová Lípa za měsíční nájemné 100 Kč.   

Výsledek hlasování:              PRO 7                                       PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 10/2018 bylo schváleno.  

 
14. Na základě problémů s kvalitou pitné vody ve Vlasenici  (pesticidy a bakterie) jsme 
oslovili dvě společnosti pro vypracování nabídky: pana Dzamuliče s částkou 225 863 Kč 
včetně DPH a společnosti QZP a  Aqual, které podaly cenu 227 906 Kč včetně DPH.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice  vybralo společnosti QZP a Aqual, aby provedly 

instalaci zařízení na ničení pesticidů a bakterií v obci Vlasenice.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI  0                             ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 11/2018 bylo schváleno.  

 

 15. Navrhuji podat žádost o dotaci v rámci POV na úpravnu vody v obci Vlasenice ve výši 
250.000 Kč. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na úpravnu vody 

v obci Vlasenice z POV 2018 ve výši 250.000 Kč, dotace je ve výši 50%.    

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 12/2018 bylo schváleno.  

 
16. Navrhuji vybrat společnost Vítězslav Pavel -  Voda, Příroda pro vypracování projektu na 
odbahnění obecního rybníka pod Vaňáskovým mlýnem, cena za projekt je 80.000 Kč, cena 
projektu je uznatelným nákladem dotace.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice vybralo pro provedení projektu odbahnění obecního 

rybníka pod Vaňáskovým mlýnem, společnost Vítězslav Pavel – Vada, Příroda. Cena za 

projekt je 80.000 Kč.    

Výsledek hlasování:              PRO  7                                     PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 13/2018 bylo schváleno 

 

17. Dne 28. 2. 2018 proběhla kolaudace ZTV ve Vlasenici.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o kolaudaci ZTV v obci 

Vlasenice.  
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18. Zastupitelstvu obce byl předložen plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro 
obec Lhota-Vlasenice.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje plán financování obnovy vodovodů a 

kanalizací.     

Výsledek hlasování:              PRO  7                                     PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 14/2018 bylo schváleno 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:05 hodin a ukončeno ve 22:15 hodin. 

28. 2. 2018 

Zapsala:   J. Langová 
   Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  

P. Mazancová 

Starosta obce: Milan Houška 


