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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 12 
- konáno dne 13. 2. 2020 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. Pechek.   
 

Navržený program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. Hodnocení hospodaření obce ve 4. Q roku 2019 
3. Schvalování rozpočtových opatření v roce 2020 
4. VI. rozpočtové opatření 2019 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“ 
6. Žádost o dotaci MF „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví – budova školy 

ve Vlasenici 
7. Veřejná zakázka malého rozsahu „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví“ – 

škola ve Vlasenici  
8. Žádost o kácení borovice před OÚ – J. Bednář 
9. Kronika obce Lhota-Vlasenice 
10. Setkání rodáků 19. září 2020 

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. 12 konaného 
dne 13. 2. 2020 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 12/1/2020 bylo schváleno. 

 

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 2019.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 4. čtvrtletí roku 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního 
výboru za 4. čtvrtletí roku 2019.  

Usnesení č. 12/2/2020 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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3. Zastupitelstvo obce projednalo schvalování rozpočtových opatření v roce 2020.  
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.  

Usnesení č. 12/3/2020 bylo schváleno. 
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 6 ze dne 31. 12. 2019, kterým byla 
provedena konečná úprava rozpočtu na konci roku 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí 6. rozpočtové opatření za rok 2019.  

Usnesení č. 12/4/2020 bylo schváleno. 
 
5. Obec Lhota-Vlasenice je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava MK 
Vlasenice – křižovatka II/639“. V rámci této zakázky budou osloveny následující firmy: 1. 
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Onšovice 25, 
Pelhřimov, 393 01; 2. COLAS CZ, a. s., Divize Silničního stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 
Jihlava, 586 37; 3. I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o., U Kulturního domu 770, 
Kamenice nad Lipou, 394 70.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje oslovit v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“ tyto firmy: 1. SWIETELSKY 
stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Onšovice 25, Pelhřimov, 393 01; 
2. COLAS CZ, a. s., Divize Silničního stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, Jihlava, 586 37; 3. I. 
Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, 
394 70.  

Usnesení č. 12/5/2020 bylo schváleno. 
 
6. Starosta obce Lhota-Vlasenice navrhuje podat žádost o dotaci na vestavbu dvou bytových 
jednotek do podkroví ve škole ve Vlasenici.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
financí. Dotace je z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování 
komunální infrastruktury. Dotace bude použita na vestavbu dvou bytových jednotek do 
podkroví v budově školy ve Vlasenici. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním 
žádosti a paní Barboru Říhovou pověřuje zpracováním této dotace.    

Usnesení č. 12/6/2020 bylo schváleno. 
 
7. Obec Lhota-Vlasenice je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vestavba 
dvou bytových jednotek do podkroví“ – škola ve Vlasenici. V rámci této zakázky budou 
osloveny následující firmy: 1. AGOS stavební, a. s., Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, 
Pelhřimov, 39301; 2. I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o., U Kulturního domu 770, 
Kamenice nad Lipou, 394 70; 3. PSP, s. r. o., Myslotínská 2258, Pelhřimov, 39301; 4. Milan 
Podhradský, Masarykova 462, Kamenice nad Lipou, 394 70.    

   Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje oslovit na akci „Vestavba dvou bytových 
jednotek do podkroví“ – škola ve Vlasenici tyto firmy: 1. AGOS stavební, a. s., Pelhřimov, 
Tomáše ze Štítného 634, Pelhřimov, 39301; 2. I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. 
o., U Kulturního domu 770, Kamenice nad Lipou, 394 70; 3. PSP, s. r. o., Myslotínská 2258, 
Pelhřimov, 39301; 4. Milan Podhradský, Masarykova 462, Kamenice nad Lipou, 394 70.    

Usnesení č. 12/7/2020 bylo schváleno. 
 
8. Pan Jiří Bednář (č. p. 42) požaduje pokácení borovice před obecním úřadem ve Vlasenici. 
Borovice ničí svými kořeny vstupní branku pana Bednáře a vrhá stín na jeho pozemek. 
Starosta obce dále uvedl, že borovice zasahuje do drátů elektrického vedení.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelsvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje pokácení borovice před obecním úřadem a 
pověřuje starostu obce vedením správního řízení, při kterém dojde ke konečnému 
rozhodnutí o pokácení dřeviny.  

Usnesení č. 12/8/2020 bylo schváleno. 
 
9. Zastupitelstvo obce mělo možnost nahlédnout a zhodnotit vedení obecní kroniky. Starosta 
obce zhodnotil, že zápis v kronice je napsán kvalitně - velmi pěkným, úhledným písmem. Po 
obsahové stránce bylo s kronikářkou p. Vintrovou domluveno, že zápisy budou před vlastním 
zápisem do kroniky předloženy zastupitelstvu obce k možnosti podání připomínek.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje po dohodě s kronikářkou p. Vintrovou, že 
zápis za předešlý kalendářní rok bude předán zastupitelstvu ke kontrole do 31. 5. roku 
následujícího a členové zastupitelstva budou mít 1 měsíc (tedy do 30. 6.), aby si zápis 
pročetli a připomínkovali, aby měla kronikářka dostatek času na přepsání zápisu do 
kroniky.   

Usnesení č. 12/9/2020 bylo schváleno. 
 
10. V kulturním domě ve Vlasenici proběhne 19. 9. 2020 Setkání rodáků II. Více informací o 
této akci a o rozdělení úkolů je uvedeno v příloze zápisu ke schůzi.   
 

DISKUSE 

- výroční schůze – 9. 5. 2020 

- POV 2021 – dotace 60 % (127 000 Kč) – vodovody – nejprve nutné vykoupit pozemky pod a u 

vodojemu ve Lhotě 

- tříkrálová sbírka 2019 – Lhota-Vlasenice  

- kurz pro zastupitele – „Zastupitel v kurzu“ 

- rozbor odpadní vody Lhota a Vlasenice  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:10 hodin a ukončeno ve 21:25 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Milan Pechek 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 4 PROTI: 3 (Jakoubek, Langová, Zahradník) ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 


