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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 9 

- konáno dne 20. 10. 2019 ve Vlasenici 
 

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

p. T. Zahradník 

 
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 L. Jakoubek.   
 
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Výbory hospodaření obce – pověření ke kontrole za 3. čtvrtletí  

3. Výbory hospodaření obce – hodnocení za 2. čtvrtletí  

4. Práce v lese - hodnocení 

5. Obecní hajný – změna zaměstnance 

6. OZV o nakládání s odpady – poplatek za popelnici pro rok 2020 

7. Smlouva Fond Vysočiny – Obnova venkova Vysočiny 

8. Přerušení dodávky elektrické energie  

9. Psaní obecní kroniky – prémie 

10. E.ON – informace o odstranění a ořezu dřevin  

 

         Diskuse: 

         Obecní brigáda  

         Oprava školy ve Vlasenici – dotace 

         Divadlo Rodinov + Vepřové hody 16. 11. 2019 (od 16:00 a od 19:00)  

         Setkání rodáků  

         Látky – nové závěsy v sále KD Vlasenice  

 
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. 9 konaného 
dne 20. 10. 2019 ve Vlasenici.   
Výsledek hlasování:                              PRO 7               PROTI 0                 ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 9/1/2019 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 3. čtvrtletí 
roku 2019. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru 
provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce za 3. čtvrtletí roku 2019 
s termínem do 15. 11. 2019.   
Výsledek hlasování:   PRO 7    PROTI 0              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 9/2/2019 bylo schváleno. 
 
3. 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 2. čtvrtletí roku 2019.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 2. čtvrtletí roku 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 
výboru za 2. čtvrtletí roku 2019.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7  PROTI 0   ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 9/3/2019 bylo schváleno. 
 
4. OLH pan Petr Kotek seznámil zastupitelstvo obce o stavu prací v lesích v majetku obce Lhota 
– Vlasenice. Prořezávky pro tento rok jsou splněny. Vytěžilo se prozatím 2300 kubíků (z toho 
1200 m3 polomy a 1300 m3 kůrovcová kalamita). Vzhledem k velké těžbě kvůli kůrovci jsou 
problémy s odbytem dřeva. Odborný lesní hospodář doporučuje prodej dřeva ze skládek na 
Novině za sníženou cenu 200 Kč/m3 s odůvodněním, že cena dřeva v blízké době 
pravděpodobně stoupat nebude a dřevo se zcela znehodnotí.   
Návrh usnesení:  
Starosta obce navrhuje prodej dřeva ze skládek na Novině za cenu 200 Kč/m3.  
Výsledek hlasování:                  PRO 6  PROTI 0   ZDRŽELI SE 1 
Usnesení č. 9/4/2019 bylo schváleno. 
 
5. Na pozici obecního hajného bude od 1. 11. 2019 přijat pan Michal Hadrava. Měsíční 
odměna za výkon funkce hajného bude ve výši 5000 Kč/měsíčně. Hajný bude za činnost pro 
obec fakturovat jedenkrát za čtvrt roku.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje přijetí pana Michala Hadravy na pozici 
hajného v obci Lhota-Vlasenice od 1. 11. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 
smlouvy s novým hajným.   
Výsledek hlasování:                   PRO 7                                 PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0    
Usnesení č. 9/5/2019 bylo schváleno.   
 
 
6. Dle novely zákona č. 565/1900 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů musí 
vejít v účinnost od 1. 1. 2020 nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. V souvislosti s novými finančními podmínkami za vývoz komunálního odpadu od 
společnosti Sompo, je potřeba projednat výši poplatku za odvoz komunálního odpadu v roce 
2020.   
 
 



 
 

3 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje roční poplatek za odvoz komunálního 
odpadu od roku 2020 ve výši 600 Kč. Povinnost hradit poplatek nadále platí pro osobu 
trvale hlášenou v obci Lhota-Vlasenice a pro majitele rekreačních objektů (1 x roční 
poplatek za objekt k rekeaci).    
Výsledek hlasování:                  PRO 7                                  PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 9/6/2019 bylo schváleno.   
 
7. Dne 6. 10. 2019 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace v rámci Fondu Vysočiny v 
programu „Obnova venkova vysočiny 2019“. V rámci této dotace bude realizována oprava 
interiéru v kulturním domě ve Vlasenici. Výše dotace je 127 000 (60 %), celkové náklady akce 
jsou 211 667 Kč.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
v rámci programu Fond Vysočiny - „Obnova venkova vysočiny 2019“.   
Výsledek hlasování:              PRO 7                             PROTI 0                               ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno.   
 
8. Společnost E.ON informuje občany obce Lhota – Vlasenice o odstávce elektrického proudu 
v obou obcích v úterý 5. 11. 2019 od 8:00 do 12:00.  
 
9. Zastupitel pan Oto Dohnal požádal o prémie ve výši 3000 Kč pro kronikářku obce paní 
Marii Vintrovou za období leden – březen 2019, ve kterém nepobírala platbu za psaní obecní 
kroniky, protože ji dopisovala za delší časové období.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje prémii pro kronikářku obce ve výši 3000 Kč 
pro paní Marii Vintrovou.  
Výsledek hlasování:                  PRO 4                                  PROTI 3                              ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 9/8/2019 bylo schváleno.   
 
10. Společnost E.ON připravila pro všechny vlastníky pozemků leták o nutnosti dodržovat 
zákon, který stanovuje pravidla pro odstranění a ořez dřevin v blízkosti vedení elektrického 
distribučního zařízení. Plakát je přílohou zápisu k tomuto zasedání.  
 
 
DISKUSE 
Obecní brigáda – dobrovolnická brigáda obce Lhota-Vlasenice se uskuteční v sobotu 9. 11. 2019 od  
                               8:00 (náplň: zpracování dřeva)  
Oprava školy ve Vlasenici – dotace ANO/NE 
AKCE - Divadlo Rodinov + Vepřové hody 16. 11. 2019 (od 16:00 a od 19:00)  
Setkání rodáků – podzim 2020 (přípravný výbor zasedne v lednu 2020)  
Látky – nové závěsy v sále KD Vlasenice – výběr (cena 18500 Kč – látka 99 Kč/metr)  
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin a ukončeno ve 20:10 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Ladislav Jakoubek   

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                Oto Dohnal   


