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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 6 

- konáno dne 25. 4. 2019 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 T. Zahradník a pan O. Dohnal.   
 

Navržený program zasedání:  
 

1. Schválení programu zasedání 

2. Návrh závěrečného účtu za rok 2018 

3. Audit obecního účetnictví za rok 2018 

4. Schválení záměru ke koupi pozemku p. č. 326/4, p. č. 326/5 a p. č. 326/8 

5. Dřevo z prořezávek 

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

7. Vstup do DSO Sompo  

8. Schválení stanov DSO Sompo 

9. Výbory hospodaření obce – pověření ke kontrole za 1. čtvrtletí  

10. Sametová výšivka – vlajka a znak obce (nabídka)  

11. Pronájem nebytových prostor – Hampejz 

12. Dotace – hasičská centrála  

13. Účetnictví obce – presonální změna  

14. Rozpočtové opatření 1/2019 

15. Rozbor pitné vody v obci Vlasenice 

16. Velkokapacitní kontejnery 

17. Veřejná výroční schůze 

18. Třídění odpadu v obci Vlasenice  

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. 6 konaného 
dne 25. 4. 2019 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:                       PRO   7                PROTI   0                 ZDRŽELI SE   0 
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno 
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2. Účetní obce předložila zastupitelstvu Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018. Návrh 
bude zveřejněn na elektronické úřední desce i na desce obecního úřadu od 25. 4. 2019.  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zveřejnění Návrhu závěrečného účtu obce Lhota-
Vlasenice za rok 2018 s možností podávat připomínky k tomuto návrhu.    
 
3. Dne 20. března byl proveden ze strany krajského úřadu audit obecního hospodaření 
s výhradou, jednalo se o nedostatek spočívající v nesprávnosti vedení účetnictví. Viz Zpráva 
auditora. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí zprávu auditora o provedené 
kontrole hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2018 a pověřuje účetní obce provedením 
opravy a zasláním této opravy na Kraj Vysočina.    
Výsledek hlasování:                PRO   7                               PROTI  0                             ZDRŽELI SE   0     
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.   
 

4. Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku označeného jako 
p. č. 326/4 o rozloze 64 m2, p. č. 326/5 o rozloze 82 m2 a pozemku označeného jako p. č. 
326/8 o rozloze 16 305 m2, který se nachází v katastrálním území Vlasenice u Kamenice nad 
Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje záměr ke koupi pozemku p. č. 326/4 o 
rozloze 64 m2, p. č. 326/5 o rozloze 82 m2 a pozemku označeného jako p. č. 326/8 o rozloze 
16 305 m2. Všechny uvedené pozemky se nachází v katastrálním území Vlasenice u 
Kamenice nad Lipou.   
Výsledek hlasování:                PRO 7                                     PROTI 0                             ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno. 
 

5. Lesní hospodář vzhledem ke kůrovcové kalamitě navrhuje zastupitelstvu obce, aby 
nabízela dřevo z prořezávek pro všechny zájemce do odvolání zdarma. Zájemci se mohou 
obracet na hajného p. Matěje Houšku na tel. 724 556 215.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje, aby dřevo z prořezávek bylo pro všechny 
zájemce zdarma. Podmínkou je, že si každý zajistí samostatné zpracování a odvoz dřeva 
z lesa.   
Výsledek hlasování:           PRO 7                                     PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 6/4 bylo schváleno.  
 

6. Na obecní úřad obce Lhota-Vlasenice byla dne 4. 4. 2019 doručena Veřejná vyhláška – 
Opatření obecné povahy, která se vztahuje k hospodaření v lesích na území České republiky, po 
dobu kůrovcové kalamity. Celé znění vyhlášky je vyvěšeno na elektronické úřední desce obecního 
úřadu obce Lhota-Vlasenice. Na webových stránkách obce jsou uvedeny spoty informující, jak 
rozpoznat strom napadený kůrovcem, které pro vlastníky lesa připravil kraj Vysočina.  
 
7. Na schůzi obecního zastupitelstva dne 31. 1. 2019 zastupitelstvo obce schválilo souhlas 
s realizací projektu SOMPO – door to door systém sběru a svozu odpadů. Dalším krokem je vstup 
obce do DSO Sompo, který byl účelově založen kvůli zisku dotace na nákup nádob pro sběr 
tříděného odpadu. Roční členský příspěvek této společnosti bude ve výši 10 Kč na občana.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje vstup obce Lhota-Vlasenice do DSO Sompo.  
Výsledek hlasování:         PRO 7                                    PROTI  0                                 ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 6/5 bylo schváleno 
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8. Se vstupem do DSO Sompo souvisí schválení stanov této společnosti.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje stanovy DSO Sompo.  
Výsledek hlasování:         PRO 7                                    PROTI 0                                  ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 6/6 bylo schváleno 

 
9. Zastupitelstvo obce pověřuje pana L. Jakoubka (předsedu finančního výboru) a pana M. 
Pechka (předsedu kontrolního výboru) provedením kontroly hospodaření a plnění usnesení za 
1. čtvrtletí roku 2019. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru 
provedením kontroly hospodaření obce a plnění usnesení zastupitelstva obce za 1. čtvrtletí 
roku 2019 s termínem do 31. 5. 2019.  
Výsledek hlasování:   PRO 7                           PROTI  0              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 6/7 bylo schváleno. 
 
10. Na obecní úřad se obrátila společnost Lika-obce s. r. o. s nově upravenou cenovou 
nabídkou na vyhotovení sametového setu znak – vlajka – stuha se symboly naší obce. Doba 
výroby tohoto setu je 6 - 8 měsíců. Symboly by mohly být slavnostně posvěceny k příležitosti 
setkání rodáků obce Lhota-Vlasenice v roce 2020.   
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zadání výroby znaku a vlajky v sametovém 
provedení. Cena znaku je 19 200 Kč a cena vlajky 64 700 Kč, obě částky jsou uvedeny vč. 
DPH.  
Výsledek hlasování:             PRO 7                                   PROTI 0                                ZDRŽELI SE   0 
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.  
 
11. Usnesením č. 27/2018 bylo schváleno, že uživatelé bývalého „Hampejzu“ budou mít 
zpoplatněnu elektrickou energii. Starosta obce navrhuje, aby toto usnesení bylo změněno na 
platbu pravidelného měsíčního nájemného ve výši 500 Kč.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje pravidelný měsíční nájem ve výši 500 Kč za 
užívání místnosti bývalého „Hampejzu“. Nájemné bude odpracováno brigádně (např. 
sázení stromků, zpracování palivového dřeva…).  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 6/9 bylo schváleno. 
   
12.  V dotačních titulech pro SDH je možnost podávat žádosti na elektrocentrály.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje podání žádosti na elektrocentrálu pro 
jednotku SDH Lhota a Vlasenice. Podáním žádosti je pověřena B. Říhová.  
Výsledek hlasování:              PRO 7                                   PROTI 0                                 ZDRŽELI SE 0      
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno. 
 
13. V měsíci dubnu proběhne personální změna ve vedení účetnictví obce Lhota-Vlasenice. 
K 30. 4. 2019 končí činnost paní Pavla Mazancová, od 1. 4. 2019 nastoupila slečna Eva 
Březinová. Bude pobírat měsíční odměnu ve výši 7000 Kč.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí informaci o změně ve vedení 
účetnictví obce Lhota-Vlasenice.      
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14. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019 ze 
dne 27. 3. 2019, které je ve výši 265 528,75 Kč na straně příjmů i výdajů.   
 

15. Dne 18. 3. 2019 proběhl v obci Vlasenice úplný rozbor vody. Voda byla prověřena na 
dvou odběrných místech (vodojem, č. p. 12). Pitná voda byla bez závad. 
 
16. Velkokapacitní kontejnery budou umístěny v obci Lhota od pondělí 29. 4. 2019 do neděle 
5. 5. 2019 a v obci Vlasenice od pondělí 6. 5. 2019 do neděle 12. 5. 2019.  
 
17. Výroční veřejná schůze se uskuteční v sobotu 4. 5. 2019 od 17:00. Rozvoz občanů z obce 
Lhota bude zajištěn v 16:30 od kuželny.  
 
18. V obci Vlasenice byly umístěny nové popelnice na sběrná místa u Mazanců a u kulturního 
domu. Nově je možné třídit drobná vyřezená elektrozařízení, nefunkční baterie 
(monočlánky), kovy z domácnosti (plechovky, hliník, drátky…), bioodpad z domácnosti. Dále 
je možno do barelu u kulturního domu ve Vlasenici odevzdávat použitý rostlinný olej. 
  

DISKUSE 

- kontejner na bílé sklo – za kulturní dům ve Vlasenici/odloženo 

- stožáry a vlajky – Lhota (kuželna)/schváleno 

- příručka SMS ČR (Dobrá praxe)  

- místní program obnovy vesnice 2019-2022  

- opatření proti kůrovci 

- výroční zpráva – informace pro občany 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:03 hodin a ukončeno ve 21:00 hodin. 

 

Zapsala: Mgr. Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal  
  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                Ing. Tomáš Zahradník  


