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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 10 

- konáno dne 21. 11. 2019 ve Lhotě 
 

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

Zahradník  

Omluveni: p. M. Pechek 

 
Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 – zastupitelstvo bylo usnášeníschopné 
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. Výbory hospodaření obce – hodnocení za 3. čtvrtletí  

3. Návrh rozpočtu na rok 2020 

4. Obecní kronika  

5. Obecně závazná vyhláška obce Lhota – Vlasenice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu 

6. Obecně závazná vyhláška obce Lhota – Vlasenice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 

7. Rozpočtové opatření č. 3 

8. Rozpočtové opatření č. 4 

9. Finanční dar MŠ Rodinov 

10. Finanční dar Farní charita Kamenice nad Lipou 

11. Příkaz k provedení inventarizace obecního majetku  

12. Informace o dotaci – odbahnění rybníka u Vaňáskova mlýna 

13. Odborný lesní hospodář – finanční odměna 

14. Vánoční příspěvek pro občany ve starobním důchodu 

15. Dotace – půdní vestavba ve škole ve Vlasenici 

16. Úvěr – dofinancování dotace na odbahnění rybníka 

17. Čistička odpadních vod ve Vlasenici  

Diskuze  
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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. 10 konaného 
dne 21. 11. 2019 ve Lhotě.   
Výsledek hlasování:                              PRO  6              PROTI  0              ZDRŽELI SE   0 
Usnesení č. 10/1/2019 bylo schváleno. 

 

2. Pan M. Lang (zastoupil omluveného předsedu kontrolního výboru pana M. Pechka) 
seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly plnění úkolů plynoucích z usnesení obecního 
zastupitelstva a kontrolou dodržování platných právních předpisů obecním úřadem za 3. 
čtvrtletí roku 2019.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 3. čtvrtletí roku 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 
výboru za 3. čtvrtletí roku 2019.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6        PROTI  0             ZDRŽELI SE  0  
Usnesení č. 10/2/2019 bylo schváleno. 
 
3. Starosta obce předložil zastupitelům k projednání návrh rozpočtu na rok 2020. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný ve výši 3 103 979 Kč na straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtu bude 
vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce po dobu jednoho měsíce, aby se 
s ním mohli občané seznámit a na příštím zasedání zastupitelstva podat případné připomínky. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2020 ve výši 
3 103 979 Kč na straně příjmů i výdajů.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6                              PROTI  0                ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 10/3/2019 bylo schváleno. 
 
4. Kronikářka obce paní Marie Vintrová předložila na jaře zastupitelstvu obce kroniku 
zapsanou do roku 2017. Kronika byla naskenována a v listopadu byla vrácena kronikářce. 
Kronika je v elektronické podobě na webových stránkách obce Lhota-Vlasenice. Odkaz: 
http://www.lhota-vlasenice.cz/kroniky/. Starosta obce žádá všechny zastupitele i ostatní 
občany, aby si zápisy v kronice prostudovali a podali připomínky k vedení obecní kroniky. 
Hodnocení kroniky proběhne na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2020.   
Návrh usnesení:  
Starosta obce Lhota - Vlasenice pověřuje všechny zastupitele prostudováním záznamů 
v obecní kronice a k přípravě připomínek k vedení obecní kroniky na první zasedání 
zastupitelstva v roce 2020.  
Výsledek hlasování:                   PRO 6                                 PROTI 0                              ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/4/2019 bylo schváleno.   
 
5. Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Lhota – Vlasenice č. 1/2019 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška nabyde účinnosti 1. 1. 2020. Výše poplatku za odvoz 
komunálního odpadu je od roku 2020 stanovena na 600 Kč za trvale žijícího občana a za jeden 
rekreační objekt.  

http://www.lhota-vlasenice.cz/kroniky/
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Lhota – 
Vlasenice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Vyhláška nabyde 
účinnosti 1. 1. 2020. 
Výsledek hlasování:                               PRO  6              PROTI  0         ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 10/5/2019 bylo schváleno. 
 

6. Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Lhota – Vlasenice č. 2/2019 o 
místním poplatku ze psů. Vyhláška nabyde účinnosti 1. 1. 2020. Výše poplatků za vlastnictví psa 
zůstává nezměněna (150 Kč pes, 100 Kč další pes stejného majitele).  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Lhota – 
Vlasenice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, která stanovuje výši poplatků za vlastnictví 
psa.   
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/6/2019 bylo schváleno. 
 

7. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 3 za rok 2019. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 za rok 2019 ze 
dne 29. 10. 2019, které je ve výši 523 860,42 Kč na straně příjmů a výdajů.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/7/2019 bylo schváleno. 
 

8. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019 ze 
dne 20. 11. 2019, které je ve výši 4183,53 Kč na straně příjmů a výdajů.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/8/2019 bylo schváleno. 
 

9.  Paní P. Mazancová navrhuje stejně jako v loňském roce věnovat pro MŠ Rodinov finanční 
dar ve výši 3000 Kč, kterým přispějeme školce na činnost. MŠ v letošním roce navštěvuje 
z Vlasenice V. Mazancová a přechodně B. Kurzová.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje finanční dar pro MŠ Rodinov ve výši 3000 
Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 6               PROTI  0              ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 10/9/2019 bylo schváleno. 
 

10.  Paní J. Langová navrhuje schválit finanční dar pro farní charitu v Kamenici nad Lipou. 
Dlouhodobě 1 x ročně přispíváme částkou 1000 Kč.      
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje finanční dar pro Farní charitu v Kamenici nad 
Lipou ve výši 2000 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 6                PROTI 0       ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/10/2019 bylo schváleno. 
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11. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventury majetku obce Lhota - Vlasenice 
v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Za členy inventurní komise byli jmenováni členové      
zastupitelstva: pan L. Jakoubek, pan. O. Dohnal a pan Tomáš Zahradník. Členové inventurní 
komise budou proškoleni dne 9. 12. 2019. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice pověřuje pana O. Dohnala, pana T. Zahradníka a 
pana L. Jakoubka provedením inventury veškerého majetku obce do 31. 1. 2019.   
Výsledek hlasování:                  PRO  6                PROTI  0                       ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 10/11/2019 bylo schváleno. 
 
12. V rámci dotace Odbahnění rybníka u Vaňáskova mlýna byla Ministerstvu zemědělství 
podána žádost o profinancování akce v roce 2019. Čekáme na vyjádření ministerstva o 
přesné výši dotace a o podmínkách profinancování akce.  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o průběhu plnění dotace 
Odbahnění rybníka u Vaňáskova mlýna.   
 
13. Starosta obce Lhota - Vlasenice navrhuje finanční odměnu pro odborného lesního 
hospodáře pana Petra Kotka. Odůvodněním je zvýšené množství práce v souvislosti 
s nárůstem těžby kvůli kůrovcové kalamitě.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje mimořádnou finanční odměnu pro lesního 
hospodáře pana P. Kotka ve výši 10 000 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 6                 PROTI 0       ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/12/2019 bylo schváleno. 
 
14. Obec každoročně před Vánoci přispívala trvale žijícím občanům ve starobním důchodu 
1000 Kč (500 Kč finanční dar, 500 Kč poplatek za odvoz popelnice). Pro rok 2020 bude zvýšen 
poplatek za odvoz komunálního odpadu na 600 Kč, tohoto poplatku jsou tito občané 
zproštěni. Zastupitel pan Milan Houška navrhuje kromě slevy na poplatku za odvoz 
komunálního odpadu vyplácet občanům ve starobním důchodu před Vánoci částku 1000 Kč.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice schvaluje pro občany ve starobním důchodu peněžitý 
dar ve výši 1000 Kč. Příspěvek občané obdrží v hotovosti před Vánoci.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/13/2019 bylo schváleno. 
 
15. Informace o dotaci Půdní vestavba – byty ve škole ve Vlasenici. B. Říhová předložila 
zastupitelstvu nákres půdní vestavby v budově školy ve Vlasenici. Rovněž byly zastupitelstvu 
předloženy technické informace týkající se vestavby, předmětem diskuze je rozhodnutí o 
systému vytápění obou bytů.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice schvaluje, aby půdní byty ve Vlasenici byly vytápěny 
pomocí tepelného čerpadla (vzduch-voda).   
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/14/2019 bylo schváleno. 
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16. V souvislosti s financováním dotace Odbahnění rybníka u Vaňáskova mlýna nebude 
v rozpočtu obce dostatek finančních prostředků. Bude potřeba čerpat úvěr u Komerční 
banky, aby mohla být akce včas řádně profinancována. Výše úvěru bude stanovena na 
základě rozhodnutí o výši dotace od Ministerstva zemědělství.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice pověřuje starostu obce jednáním se zástupci 
Komerční banky o úvěru na dofinancování akce Odbahnění rybníka u Vaňáskova mlýna.    
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/15/2019 bylo schváleno. 
 
17. U čističky odpadních vod v obci Vlasenice byly zjištěny nedostatky týkající se zanášení 
čističky kaly. Je zpochybňována správná funkce pískového filtru umístěného v čističce.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota - Vlasenice pověřuje místostarostu pana T. Zahradníka 
prověřením životnosti filtru u čističky a jednáním s odborníky ohledně nezbytné 
revitalizace čističky, aby byla zajištěna její správná funkce.      
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 10/16/2019 bylo schváleno. 
 
 
DISKUSE 

 Plánované akce – 6. 12. schůze SDH; 14. 12. Vánoční tvoření; 21. 12. Vánoční troubení  
 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:00 hodin a ukončeno ve 20:21 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                Milan Houška    


