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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 14 
- konáno dne 22. 4. 2020 ve Vlasenici 

 

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

Omluven: p. M. Pechek  

 
Přítomno 6 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. Houška.   
 

Navržený program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. Inventarizace za rok 2019 
3. Finanční a kontrolní výbor – pověření ke kontrole 1.Q 
4. SOD „Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“ 
5. Vyvážecí vlek  
6. II. rozpočtové opatření 2020 
7. POV 2020 – podání žádosti o dotaci 
8. Rozbory pitné vody 30. 3. 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. 14 konaného 
dne 22. 4. 2020 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO: 6                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 14/1/2020 bylo schváleno. 

 

2. Inventarizační komise obce předložila zastupitelstvu k nahlédnutí inventarizační zprávu 
obce Lhota-Vlasenice za rok 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí inventarizační zprávu obce Lhota-
Vlasenice za rok 2019. Ve zprávě inventarizační komise nebyly za rok 2019 zjištěny žádné 
nedostatky.      
 

3. 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 2020. 
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 2020 s termínem do 31. 5. 2020.  
Výsledek hlasování:   PRO 7                           PROTI  0              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 14/2/2020 bylo schváleno. 
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4. Ve výběrovém řízení na akci „Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“ zvítězila firma Swietelsky 
stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina.  Jedná se o dotační titul 
Podpora rozvoje regionů 2019+, 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podtitul 
117D8210A – Podpora obnovy místních komunikací vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Celková částka díla je firmou navržena ve výši 3 642 493,64 Kč. Dotace je ve výši 70 %.    
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou Swietelsky stavební s. 
r. o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Vysočina na provedení stavebních prací u 
akce „Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639“.  

Usnesení č. 14/3/2020 bylo schváleno. 

 
5. Lesní hospodář p. Petr Kotek navrhuje zakoupení vleku k vyvážení dřeva z lesa. Argumenty jsou:  

1. zaměstnanec p. Hadrava, který umí vyvážečku ovládat 

2. množství kůrovcového dřeva, které potřebujeme odvézt z lesů, roztroušené na více místech  

(smluvní dodavatelé nechtějí dělat malé, roztroušené zakázky)   

3. nedostatek pracovních sil na práci v lese  

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje koupi vyvážecího vleku na dřevo.  

Usnesení č. 14/4/2020 bylo schváleno. 
 
6. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 2 za rok 2020. Rozpočtové 
opatření schválil starosta obce dne 8. 4. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 za rok 2020 ze dne 8. 4. 
2020, které je ve výši 3603,82 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 14/5/2020 bylo schváleno. 
 
7. Starosta obce navrhuje podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova Vysočiny za rok 2020. 
Navrhuje opravu části místní komunikace ve vlastnictví obce ve směru ze Lhoty na Rodinov.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje podání žádosti o dotaci v Programu obnovy venkova 
Vysočiny na opravu asfaltového povrchu na části místní komunikace ve směru ze Lhoty na Rodinov. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci.   
Výsledek hlasování:                  PRO  6                 PROTI 0        ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 14/6/2020 bylo schváleno. 
 
8. Dne 30. 3. 2020 proběhly úplné rozbory pitné vody v obou obcích. Všechny odebrané vzorky byly 
v pořádku. Kompletní seznam rozborů je vyvěšen na elektronické úřední desce obce Lhota-Vlasenice.    
 
DISKUSE: 

Rodáci – publikace Rody na popisných číslech; Kontejnery na velkoobjemový odpad  

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 20:10 hodin a ukončeno ve 20:35 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Milan Houška 

   Výsledek hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Výsledek hlasování: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 


