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Zápis ze schůze zastupitelstva obce č. 3/2018,  

konané dne 7. 6. 2018 ve Lhotě 
 
 

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 M. Kosová.  
 
 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Nabídka společnosti SFORP na snížení ceny el. energie 

3. Volby – počet členů zastupitelstva 

4. Závěrečný účet za rok 2017 a schválení účetní závěrky za rok 2017 

5. Poplatek za elektřinu – hampejz  

6. Nová akumulační kamna – hampejz  

7. Výběr dodavatele technologie na likvidaci pesticidů a bakterií  

8. Krajské kolo soutěže vesnice roku 2018 

9. Koupě káry za auto  

10. Koupě motorové pily  

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. 3/2018 

konaného dne 7. 6. 2018 ve Lhotě.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                    PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0         
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno.  
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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 %. Na základě předložené nabídky 
starosta obce doporučuje uzavřít se společností SFORP s. r. o. smlouvu na vysoutěžení vhodného 
dodavatele elektrické energie.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření smlouvy se společností SFORP s. r. o. na 

provedení soutěže o nejvýhodnějšího dodavatele elektrické energie pro obec Lhota-Vlasenice a 

pověřuje pana starostu podpisem smlouvy.  

Výsledek hlasování:              PRO 6                                    PROTI 1                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 24/2018 bylo schváleno.  

 
3. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice má povinnost schválit počet členů zastupitelstva pro 
volební období 2018-2022.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice stanovuje, že pro volební období 2018-2022 bude do 

zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice voleno celkem 7 členů zastupitelstva.   

Výsledek hlasování:              PRO 7                                  PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0         
Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno.  

 
4. Krajský úřad Kraje Vysočina provedl 19. 3. 2018 přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice 
za rok 2017 s následujícím závěrem: 
Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2017 byly zjištěny chyby a 
nedostatky spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví. Inventurní soupisy územního celku 
neobsahovaly skutečnosti, které by umožňovaly jednoznačné určení majetku a závazků. 
Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní 
závěrku za rok 2017.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce Lhota-

Vlasenice za rok 2017 s výhradou. Výše uvedené chyby ve vedení účetnictví budou odstraněny 

do 30. 6. 2018. Zastupitelstvo dále schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrku 

za rok 2017.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 26/2018 bylo schváleno.  

 

5. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby byly do místnosti bývalého „Hampejzu“ instalovány hodiny na 
měření elektrické energie a aby tato energie byla pravidelně placena uživateli této místnosti.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice souhlasí s instalací hodin měřících odběr elektrické 

energie v místnosti bývalého „Hampejzu“ a navrhuje zpoplatnění elektrické energie.     

Výsledek hlasování:              PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 27/2018 bylo schváleno.   
 
6. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby byly do místnosti bývalého „Hampejzu“ instalována nová 
akumulační kamna.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice souhlasí s výměnou akumulačních kamen v místnosti 

bývalého „Hampejzu“.     

Výsledek hlasování:              PRO 5                                    PROTI 2                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 28/2018 bylo schváleno.   
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7. Dne 28. 2. 2018 schválilo obecní zastupitelstvo jako dodavatele na technologie úpravny 
vody ve Vlasenici firmy QZP a Aqual, které podaly cenu 227 895 Kč vč. DPH. Na základě 
jednání s firmou QZP bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou uvedeny montážní práce v hodnotě 
10 000 Kč. Pan Dzamulič předložil obci upravenou nabídku na kompletní dodání technologie 
na úpravu vody v ceně 196 955 Kč. Starosta obce doporučuje změnit usnesení č. 11/2018 ze 
dne 28. 2. 2018.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice souhlasí aby dodavatelem technologie úpravny vody 

ve Vlasenici byla firma pana Dzamuliče s nabídkou v hodnotě 196 955 Kč.    

Výsledek hlasování:              PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 29/2018 bylo schváleno.   
 
8. Na základě přihlášky do krajské soutěže o vesnici roku 2018 proběhla ve středu 6. 6. 2018 
návštěva naší obce ze strany hodnotící komise.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o účasti obce v soutěži Vesnice roku 2018.  

 
9. Obecní porybný pan Matěj Houška navrhl zastupitelstvu potřebu koupě plechové káry za 
auto, aby mohlo být do obecních rybníků dováženo mláto z pivovaru.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice souhlasí s koupí plechové káry za auto.     

Výsledek hlasování:              PRO 5                                    PROTI 2                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 30/2018 bylo schváleno.   
 

10. Obecní hajný pan Matěj Houška navrhl potřebu koupě motorové pily pro obecního 
zaměstnance pana Voharčíka.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice souhlasí s koupí motorové pily.  

Výsledek hlasování:              PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0        
Usnesení č. 31/2018 bylo schváleno.   
 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:05 hodin a ukončeno ve 21:15 hodin. 

7. 6. 2018 

Zapsala:   J. Langová 
   Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  

Milena Kosová  

Starosta obce: Milan Houška 


