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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 

- konáno dne 31. 1. 2019 ve Vlasenici 
 

 

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

                    p. M. Pechek  

 
Přítomno 7 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 O. Dohnal a pan M. Houška.   
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Hodnocení hospodaření obce ve 4. Q roku 2018 

3. Schvalování rozpočtových opatření v roce 2019 

4. IX. rozpočtové opatření 2018 

5. Záměr ke koupi pozemku p. č. 342/3  

6. Záměr ke koupi pozemku p. č. 466/16 

7. Záměr ke koupi pozemku p. č. 342/4 a p. č. 466/14 

8. Záměr ke koupi pozemku p. č. 466/20 

9. Záměr ke koupi pozemku p. č. 466/21 

10. Záměr ke koupi pozemku p. č. 466/15 

11. Záměr ke koupi pozemku p. č. 341/6 a 239/22   

12. Záměr ke koupi pozemku p. č. 466/13 a p. č. 248/30 a p. č. 248/31 

13. Záměr ke směně pozemků p. č. 134/22 a p. č. 134/23 

14. Lesní hospodář – navýšení odměny 

15. Účetní obce – refundace mzdy  

16. Účetní obce – navýšení odměny 

17. Obecní hajný – pomocný pracovník  

18. DSO Nová Lípa – odpadové hospodaření  

19. Pověření k řízení obecního traktoru 

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. 4 konaného 
dne 31. 1. 2019 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO 7       PROTI 0   ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno. 
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2. Pan M. Pechek (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 2018.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 4. čtvrtletí roku 2018.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 
výboru za 4. čtvrtletí roku 2018.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7   PROTI  0 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 4/2/2019 bylo schváleno. 
 
 
3. Zastupitelstvo obce projednalo schvalování rozpočtových opatření v roce 2019.  
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. 4/3/2019 bylo schváleno. 
 
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 9 ze dne 31. 12. 2018, kterým byla 
provedena konečná úprava rozpočtu na konci roku 2018.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí 9. rozpočtové opatření za rok 2018.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                     PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 4/4/2019 bylo schváleno.  
 
 
5. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 342/3 o 
rozloze 142 m2. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 342/3 o rozloze 
142 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:      PRO 7                                    PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 4/5/2019 bylo schváleno. 
 

 

6. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/16 o 
rozloze 119 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice 
u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/16 o 
rozloze 119 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 4/6/2019 bylo schváleno.  
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7. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 342/4 o rozloze 
108 m2 a p. č. 466/14 o výměře 196 m2 podle GP č. 117-27-2013. Oba pozemky se nachází 
v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 342/4 o rozloze 
108 m2 a p. č. 466/14 o výměře 196 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.  
 
8. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/20 o rozloze 
1615 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/20 o rozloze 
1615 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 4/8/2019 bylo schváleno.  
 

9. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/21 o rozloze 
628 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice 
nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/21 o rozloze 
628 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:    PRO 7                                    PROTI 0                                ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 4/9/2019 bylo schváleno.  
 

10. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/15 o rozloze 
136 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice 
nad Lipou. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemku p. č. 466/15 o rozloze 
136 m2 podle GP č. 117-27-2013.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 4/10/2019 bylo schváleno.  
 

11. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi 2 pozemků. Pozemek p. č. 341/6 
o rozloze 81 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou. Pozemek p. č. 239/22 o rozloze 211 m2 podle GP č. 145-26-2017. Pozemek se 
nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou. 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemků. Pozemek podle GP č. 
117-27-2013 p. č. 341/6 o rozloze 81 m2 a pozemek podle GP č. 145-26-2017 o rozloze 211 m2.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 4/11/2019 bylo schváleno.  
 

12. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemků. Pozemek p. č. 466/13 
o rozloze 466 m2 podle GP č. 117-27-2013. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou. Pozemky p. č. 248/30 o rozloze 7 m2 a 248/31 o rozloze 69 m2. Pozemky se 
nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke koupi pozemků. Pozemek podle GP č. 
117-27-2013 p. č. 466/13 o rozloze 466 m2. Pozemky podle GP č. 145-26-2017 p. č. 248/30 o 
rozloze 7 m2 a 248/31 o rozloze 69 m2.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 4/12/2019 bylo schváleno.  
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13. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke směně pozemku p. č. 134/22 
v majetku obce o rozloze 7 m2 a p. č. 134/23 o rozloze 7 m2 v majetku T. Vintrové. Směna je na 
základě GP č. 140-57-2016. Pozemek se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice 
nad Lipou. 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice vydává záměr ke směně pozemku podle GP č. 140-
57-2016. Jedná se o směnu pozemků p. č. 134/22 a 134/23, oba pozemky mají rozlohu 7 
m2.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                      PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 4/13/2019 bylo schváleno.  
 
14. Starosta obce navrhuje zvýšení měsíční odměny pro lesního hospodáře pana P. Kotka. 
Navrhovaná odměna je 5000 Kč/měsíčně.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení měsíční odměny pro lesního hospodáře pana P. 
Kotka, a to na částku 5000 Kč/měsíčně.  
Výsledek hlasování:   PRO 7           PROTI 0                ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 4/14/2019 bylo schváleno. 

 

15. Paní P. Mazancová žádá o refundaci mzdy (2 pracovní dny v lednu zpracovávala obecní 
účetnictví).  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje refundaci mzdy paní P. Mazancové za zpracovávání obecního 
účetnictví (2 pracovní dny).  
Výsledek hlasování:   PRO  4                        PROTI  3                         ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 4/15/2019 bylo schváleno.  

 
16. Starosta obce navrhuje zvýšení měsíční odměny pro účetní obce paní P. Mazancovou. 
Navrhovaná odměna je 8000 Kč/měsíčně.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení měsíční odměny pro účetní obce paní P. Mazancovu, 
a to na částku 8000 Kč/měsíčně.  
Výsledek hlasování:   PRO 7           PROTI 0                ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 4/16/2019 bylo schváleno. 

 
17. Starosta obce navrhuje přijmout na pozici hajného jako pomocnou sílu od 1. 3. 2019 do 30. 
4. 2019 pana Ivo Kudelu. Měsíční odměna bude ve výši 4500 Kč. Odměna za funkci hajného 
bude fakturována obci na základě dohody uzavřené mezi p. Kudelou a obcí Lhota-Vlasenice. 
Dohoda je uzavřena kvůli zvýšenému množství práce v lese, které souvisí s polámanými vršky 
stromů v lese po zimním období.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje přijmout na pozici hajného jako pomocnou sílu pana Ivo 
Kudelu, a to na období od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Měsíční odměna za výkon funkce bude 
4500 Kč. Podpisem dohody s panem Kudelou je pověřen starosta obce.   
Výsledek hlasování:         PRO 7                             PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 4/17/2019 bylo schváleno. 
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18. Starosta obce navrhuje uzavřít spolupráci při realizaci projektu SOMPO – door to door 
systém sběru a svozu odpadů. Za obec bude v této záležitosti jednat DSO Sompo, jako 
žadatel a příjemce dotace. (V každé domácnosti by měla být od roku 2020 zvláštní popelnice 
na plast, papír a směsný odpad.)  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu podpisem smlouvy o realizaci 
projektu SOMPO – door to door systém sběru a svozu odpadů s DSO Sompo. 
Výsledek hlasování:         PRO 7                                   PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 4/18/2019 bylo schváleno. 

 
19. Oprávněnými řidiči obecního traktoru jsou dle usnesení 86/2017 ze dne 9. 11. 2017 
obecní zaměstnanec, Matěj Houška a Jan Pechek. Dalšími zájemci o možnosti užívání 
obecního traktoru jsou Milan Mazanec mladší, Tomáš Zahradník a Josef Koso.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje, aby dalšími řidiči obecního traktoru byli 
Milan Mazanec mladší, Tomáš Zahradník a Josef Koso.  
Výsledek hlasování:         PRO 7                                    PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0     
Usnesení č. 4/19/2019 bylo schváleno.   

 

DISKUSE 

- HASIČSKÉ AUTO – podmínky provozování (řeší M. Pechek)  

- KAMNA VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT   

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – SILNICE NA NOVINU  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 20:10 hodin a ukončeno ve 21:25 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Milan Houška 


