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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8 

- konáno dne 5. 9. 2019 ve Vlasenici 
 

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

Omluveni: p. T. Zahradník 

 
Přítomno 6 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 L. Jakoubek.   
 

 
Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Výbory hospodaření obce – pověření ke kontrole za 2. čtvrtletí  

3. Ukončení pracovního poměru – obecní zaměstnanec 

4. Zpráva o uplatňování ÚP Lhota - Vlasenice 

5. Smlouva E-ON – věcné břemeno 

6. Obecní hajný – dohoda o ukončení smlouvy 

7. Smlouva Fond Vysočiny – hasičská centrála 

8. Rozpočtové opatření č. 2 

9. Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy (kůrovcová kalamita) 

10. Práce v lese  

11. Oprava školy ve Vlasenici – dotace 

Diskuse 

           Exkurze – společnost Sompo 

           Obecní brigáda  

           Bezpečnostní desatero MV – požáry v domácnosti  

 
 
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. 8 konaného 
dne 5. 9. 2019 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:                          PRO 6           PROTI  0                   ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno 
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2. Zastupitelstvo obce pověřuje pana M. Pechka (předsedu kontrolního výboru) a pana L. 
Jakoubka (předsedu finančního výboru) provedením kontroly plnění usnesení za 2. čtvrtletí 
roku 2019. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru 
provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 2. čtvrtletí roku 2019 
s termínem do 30. 9. 2019.   
Výsledek hlasování:   PRO 6    PROTI  0              ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 8/2/2019 bylo schváleno. 
 
3. Starosta obce oznamuje zastupitelstvu obce, že s obecním zaměstnancem bude k 31. 10. 
2019 ukončen pracovní poměr dohodu. Důvodem je nedostatek financí na pokrývání 
celoročních mzdových nákladů.   
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o rozvázání pracovního 
poměru dohodou se zaměstnancem obce panem Voharčíkem.   
Prohrnování obecních komunikací v zimním období je domluveno s panem Janem Pechkem, 
který bude za práci vystavovat obci faktury. Údržba zeleně bude v letním období řešena 
dobrovolnickými brigádami občanů nebo zaměstnáním sezónních brigádníků.  
 
4. Zastupitelstvu obce Lhota-Vlasenice byla MěÚ Pelhřimov předložena Zpráva o uplatňování 
ÚP Lhota-Vlasenice a Pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce Lhota-Vlasenice     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Lhota-Vlasenice a 
Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce Lhota-Vlasenice 
Výsledek hlasování:   PRO 6        PROTI 0               ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 8/3/2019 bylo schváleno. 
 
5. Obci Lhota-Vlasenice byla předložena smlouva o věcném břemeni č. 1030047780/002. 
Jedná se o posílení elektrické sítě pro st. parcelu 112/7 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. 
1030047780/002, kterou obec uzavře se společností E. ON a pověřuje starostu obce 
podpisem této smlouvy.      
Výsledek hlasování:                  PRO 6                                 PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 8/4/2019 bylo schváleno.   
 
6. Starosta obce požádal hajného o ukončení smlouvy o výkonu hajného v obci Lhota – 
Vlasenice ze zdravotních důvodů. Poslední fakturace za výkon funkce hajného bude za období 
1. 7. – 30. 9. 2019.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje ukončení smlouvy o výkonu funkce hajného 
s panem M. Houškou k datu 30. 9. 2019.  
Výsledek hlasování:                  PRO 6                                 PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0       
Usnesení č. 8/5/2019 bylo schváleno.   
 
7. V červnu 2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v rámci Fondu Vysočiny v 
programu „Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019“. V rámci této dotace 
bude realizována koupě elektrocentrály pro jednotku SDH. Výše dotace je 35 000 Kč (47,3 %), 
celkové náklady akce jsou 74 000 Kč.    
Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci programu Fond Vysočiny - „Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 
2019“.   
Výsledek hlasování:              PRO 6                             PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 8/6/2019 bylo schváleno.   
 
8. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2 za rok 2019. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 za rok 2019 ze 
dne 26. 6. 2019, které je ve výši 14 342, 14 Kč na straně příjmů a ve výši 378 719,34 Kč na 
straně výdajů. 
   
9. Dne 30. 8. 2019 byla Ministerstvem zemědělství vydána Veřejná vyhláška, která se vztahuje 
k řešení kůrovcové kalamity v České republice. Vyhláška je zveřejněna na webových stránkách 
obce Lhota-Vlasenice a rovněž od 4. 9. 2019 do 4. 10. 2019 bude zveřejněna na listinné úřední 
desce obce.  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o vydání Veřejné vyhlášky, 
která se vztahuje ke kůrovcové kalamitě.   
 
10. Dle zpráv předložených OLH obce pana Petra Kotka máme v souladu se stávajícím LHP 
splněny prořezávky a probírky, rovněž byly v létě a na podzim vyžnuty všechny potřebné 
porosty. Těžba je prováděna v souvislosti s výskytem kůrovce, ceny za dřevo jsou velmi nízké 
a shánění odbytu na dřevní hmotu je složité.  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informace o hospodaření v obecních 
lesích.  
 
11. V období 2019/2020 pravděpodobně bude možnost podat žádost o dotaci na opravu 
budovy školy ve Vlasenici. Jednalo by se o rekonstrukci půdy s vybudováním dvou bytových 
jednotek v podkroví. Při příležitosti výstavby by byla nově opravena střecha budovy.  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace 
na výstavbu bytů v podkroví budovy školy ve Vlasenici.   
 
DISKUSE 
Exkurze – společnost Sompo (Hrádek u Pacova…skládka…třídící linka…nový svozový 
systém...) – možnost exkurze pro vícečetné skupiny   
Obecní brigáda – termín, zadání úkolů (zakotvení dřevěných cedulí, zpracování dřeva, sanace 

vodojemu Vlasenice i Lhota, úklid a inventarizace v hasičárně)  

Leták - Na obec byl doručen leták Ministerstva vnitra - Bezpečnostní desatero (požáry v domácnosti), 

který je přílohou zápisu ze zasedání  

 

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

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Ladislav Jakoubek   

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                Oto Dohnal   


