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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13 
- konáno dne 12. 3. 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. Schválení úvěru od Komerční banky ve výši 700.000 Kč  
3. Výběrové řízení na akci „Vestavba 2 BJ do podkroví, Vlasenice 38“ – podpis smlouvy 

o dílo  
4. Koncepce bydlení v obci Lhota-Vlasenice 
5. I. rozpočtové opatření 2020 

 
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. 13 konaného 
dne 20. 3. 2020 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 13/1/2020 bylo schváleno. 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí střednědobého úvěru od Komerční banky, a s. 
pobočky Pelhřimov na realizaci akce “Odbahnění a oprava rybníka“, a to ve výši 700.000 Kč 
se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro čerpání úvěru a 
vyčerpáním úvěru do 30. 4. 2020. Úvěr bude splácen pravidelně měsíčně a celková splatnost 
úvěru je nejpozději do 30. 4. 2025. Úroková sazba úvěru je pohyblivá, a to sazba 1M PRIBOR 
+ pevná odchylka 0,8 % p. a.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje přijetí střednědobého úvěru od Komerční 
banky, a s. pobočky Pelhřimov na realizaci akce “Odbahnění a oprava rybníka“, a to ve výši 
700.000 Kč se zahájením čerpání úvěru po podpisu smlouvy a splnění podmínek pro 
čerpání úvěru a vyčerpáním úvěru do 30. 4. 2020. Úvěr bude splácen pravidelně měsíčně a 
celková splatnost úvěru je nejpozději do 30. 4. 2025. Úroková sazba úvěru je pohyblivá, a 
to sazba 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,8 % p. a. 
Zastupitelstvo rovněž souhlasí s následující doložkou, která bude nedílnou součástí 
smlouvy o úvěru: „Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy 
předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, 
a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním 
zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno 
usnesením zastupitelstva Klienta č. 13/2/2020 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 
12. 3. 2020.      

Usnesení č. 13/2/2020 bylo schváleno. 
Výsledek hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 
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3. Ve výběrovém řízení na akci „Vestavba 2 BJ do podkroví, Vlasenice 38“ zvítězila firma I. 
Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o. Jedná se o dotační titul 298D2230 – Podpora 
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury vyhlášený Ministerstvem financí. 
Celková částka díla je firmou navržena ve výši 6853598,62 Kč. Dotace je ve výši 90 %.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou I. Kamenická 
stavební a obchodní firma, s. r. o. na provedení stavebních prací u akce „Vestavba 2 BJ do 
podkroví, Vlasenice 38“   

Usnesení č. 13/3/2020 bylo schváleno. 
 
4. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice vytvořilo dokument koncepce bydlení v obci Lhota – 

Vlasenice. Dokument obsahuje současný stav bydlení v obci a shrnuje jeho možný budoucí vývoj.    

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje dokument koncepce bydlení v obci Lhota-
Vlasenice.  

Usnesení č. 13/4/2020 bylo schváleno. 
 
5. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1 za rok 2020. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 9. 3. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 za rok 2020 ze 
dne 9. 3. 2020, které je ve výši 128 316,9 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO  7                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 13/5/2020 bylo schváleno. 
 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:10 hodin a ukončeno ve 19:25 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: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 


