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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7 

- konáno dne 13. 6. 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 T. Zahradník a pan L. Jakoubek.   
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 
2. Závěrečný účet za rok 2018 
3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 
4. Hodnocení hospodaření obce za I. čtvrtletí roku 2019  
5. Fond Vysočiny – žádost v programu Obnova venkova Vysočiny 2019 
6. Vedení obecní kroniky  
7. Obecní hajný – navýšení odměny 

 
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. 7 konaného 
dne 13. 6. 2019 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:                          PRO   7         PROTI   0                 ZDRŽELI SE   0 
Usnesení č. 7/1 bylo schváleno 
 

2. Krajský úřad Kraje Vysočina provedl 20. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce Lhota-
Vlasenice za rok 2018 s následujícím závěrem: 
„Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2018 byl zjištěn nedostatek – 
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: 
Nedostatek, spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví. (Územní celek inventarizací 
neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví – nesprávné.)“ – citováno ze zprávy 
auditora    
Chyba v účetnictví byla způsobena tím, že starosta obce opatřil pozdě výpis z účtu akcií 
České spořitelny. Akcie obce byly v listopadu od obce vykoupeny majoritním vlastníkem a 
obec získala finanční hotovost, která zůstala uložena mimo bankovní účty obce na 
speciálně vytvořeném účtu. V účetnictví obce tímto vznikla neshoda, kdy jsme k 1. 1. 2019 
již nebyly vlastníky akcií, ale rovněž jsme neměli v účetnictví doloženo nabytí finanční 
hotovosti za prodej těchto akcií.  
Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce za rok 2018.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce 
Lhota-Vlasenice za rok 2018 s výhradou. Výše uvedené chyby ve vedení účetnictví budou 
odstraněny do 30. 6. 2019. Zastupitelstvo dále schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 7/2 bylo schváleno.  
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3. Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku obce Lhota-Vlasenice za rok 2018.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje účetní závěrku obce Lhota-Vlasenice za rok 2018.     
Výsledek hlasování:                PRO   7                              PROTI  0                             ZDRŽELI SE   0     
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.   
 
4. Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. čtvrtletí roku 2019.  
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 1. čtvrtletí roku 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru za 1. 
čtvrtletí roku 2019.  
Výsledek hlasování:      PRO   7                                     PROTI  0                            ZDRŽELI SE   0  
Usnesení č. 7/4 bylo schváleno. 
 

5. Do 28. 6. 2019 mohou být podávány žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny v programu Obnova 
venkova Vysočiny 2019. V rámci tohoto programu budeme žádat o obnovu prostor v KD Vlasenice 
(výmalba hospody, chodby a sálu a obnova parket v sále).       
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje podání žádosti z Fondu Vysočiny na obnovu sálu a 
hospody v KD Vlasenice a pověřuje starostu obce podáním žádosti v tomto programu.    
Výsledek hlasování:    PRO  7                                   PROTI  0                                 ZDRŽELI SE   0    
Usnesení č. 7/5 bylo schváleno.  
 

6. Paní Marie Vintrová předložila zastupitelstvu obce k nahlédnutí kroniku obce Lhota - Vlasenice. 
Kronika je dopsána do roku 2017. Kronikářka požádala zastupitele o prostudování kroniky a 
následnou schůzku, kde by mělo zaznít jakým způsobem by měla být kronika dále vedena a 
připomínky k již zaznamenaným údajům. Termín schůzky bude stanoven po prostudování kroniky 
zastupiteli.     
 
7. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě je v obecních lesích zvýšené množství práce. Starosta obce 
navrhuje od července 2019 zvýšit měsíční odměnu pro hajného pana Matěje Houšku na 5000 Kč.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navýšení odměny za výkon funkce hajného pro pana 
Matěje Houšku na 5000 Kč měsíčně.    
Výsledek hlasování:         PRO  7                                  PROTI  0                                 ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 7/6 bylo schváleno 

 

DISKUSE 

- dřevěná houpačka umístění; kovy (shromažďování); setkání rodáků – podzim 2020 

 

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

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

                                                                                                              Ladislav Jakoubek   
  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                                        Ing. Tomáš Zahradník  


