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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 15 
- konáno dne 30. 6. 2020 ve Lhotě 

 

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 L. Jakoubek a pan O. Dohnal. 
 
 

Navržený program zasedání:  

 

1. Schválení programu zasedání 

2. Finanční a kontrolní výbor – hodnocení hospodaření obce za 1.Q 

3. Finanční a kontrolní výbor – pověření k hodnocení hospodaření obce za 2. Q 

4. III. rozpočtové opatření 2020  

5. Účetní závěrka obce Lhota-Vlasenice za rok 2019  

6. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2019 

7. Závěrečný účet obce Lhota-Vlasenice za rok 2019 

8. Oznámení o záměru k pronájmu nebytových prostor (KD Vlasenice)  

9. Smlouva – dopravní obslužnost kraje Vysočina 

10. Odměny pro obecní zaměstnance  

11. Třídění odpadu v obci – sběr kovového odpadu z domácností  

12. Schválení LHP obce Lhota-Vlasenice 

13. Členství MAS Via rustica z. s.  

14. Linka bezpečí – příspěvek na provoz  

15. Informace o dotacích  

16. Informace o hospodaření v lesích  

DISKUZE  
 
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. 15 konaného 
dne 30. 6. 2020 ve Lhotě.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/1/2020 bylo schváleno. 
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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 1. čtvrtletí roku 2020.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 1. čtvrtletí roku 2020. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru za 1. 
čtvrtletí roku 2020.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/2/2020 bylo schváleno. 
 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje pana L. Jakoubka (předsedu finančního výboru) a pana M. 
Pechka (předsedu kontrolního výboru) provedením kontroly hospodaření a plnění usnesení 
za 2. 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 2. čtvrtletí 
roku 2020 s termínem do 31. 7. 2020.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                            PROTI: 0                     ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/3/2020 bylo schváleno. 

 
4. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 3 za rok 2020. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 10. 6. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 za rok 2020 ze 
dne 10. 6. 2020, které je ve výši 683 419,35 Kč.  
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/4/2020 bylo schváleno. 
 
5. Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku obce Lhota-Vlasenice za 
rok 2019.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice schvaluje účetní závěrku obce Lhota-Vlasenice za rok 
2019.     
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/5/2020 bylo schváleno. 
 
6. Krajský úřad Kraje Vysočina provedl 20. 3. 2019 přezkoumání hospodaření obce Lhota-
Vlasenice za rok 2019 s následujícím závěrem: 
„Při přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.“  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření 
obce Lhota-Vlasenice za rok 2019.     
 
7. Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení závěrečný účet obce za rok 2019.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019.  
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/6/2020 bylo schváleno. 
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8. Hostinský v KD Vlasenice nahlásil zastupitelstvu záměr k ukončení provozování hospody a 
penzionu k datu 31. 12. 2020. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice stanovilo podmínky pro 
nového provozovatele KD Vlasenice. Výběr nového provozovatele proběhne na schůzi 
obecního zastupitelstva dne 13. 8. 2020 od 19:00.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice vydává záměr k pronájmu části nebytových prostor 
v objektu kulturního domu ve Vlasenici. Výběr nového provozovatele proběhne 13. 8. 2020 
od 19:00.   
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/7/2020 bylo schváleno. 
 
9. Krajský úřad kraje Vysočina požádal zastupitelstva obcí kraje o příspěvek na zajištění 
dopravní obslužnosti u spojů, kterým hrozí zrušení. Jedná se o roční příspěvek na občana ve 
výši 70 Kč, pro obec Lhota-Vlasenice za rok celkem 6790 Kč. Kraj žádá o podpis smlouvy na tři 
roky od 31. 8. 2020 do 31. 8. 2023.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje podpis smlouvy s krajem Vysočina na 
zajištění dopravní obslužnosti u málo vytížených spojů. Smlouva je platná na 3 roky.   
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/8/2020 bylo schváleno. 
 
10. Starosta obce Lhota-Vlasenice navrhuje odměnit pracovníky obce. Pana Petra Kotka a 
pana Michala Hadravu za pomoc při tvorbě LHP a slečnu Evu Březinovou za vedení obecního 
účetnictví (bezchybné přezkoumání hospodaření obce Lhota-Vlasenice za rok 2019) a Milenu 
Kosovou za vzornou údržbu obce.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje odměny pro pana Petra Kotka ve výši 2000 
Kč, pro pana Michala Hadravu ve výši 1000 Kč, pro slečnu Evu Březinovou ve výši 2500 Kč a 
pro Milenu Kosovou ve výši 2000 Kč.   
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/9/2020 bylo schváleno. 
 
11. Společnost Sompo, a. s. umožňuje od 1. 7. 2020 sběr kovových obalů z domácnosti 
společně s plasty a nápojovými kartony. Pro tuto možnost využijeme všechny plastové 
kontejnery v obci Lhota i Vlasenice. Dále bude na úložišti ve Lhotě zřízena malá červená 
popelnice pro možnost sběru drobného vyřazeného elektrického zařízení a malý box na sběr 
vyřazených baterií. V obci Vlasenice zůstane popelnice na baterie pouze za kulturním 
domem.    
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí změny v třídění odpadu v obci Lhota-
Vlasenice.  
 
12. Dne 17. 6. 2020 byla na obecní úřad doručena informace o schválení Lesního 
hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Lhota-Vlasenice. Plán je 
schválen od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029.  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o schválení lesního 
hospodářského plánu obce Lhota-Vlasenice.   
 
13. Na obec se obrátila MAS (místní akční skupina) Via rustica z. s. s možností prodloužení 
členství v této organizaci. Předností tohoto seskupení je možnost žádat o finanční prostředky 
z evropských fondů, na které bez příslušnosti k MAS nedosáhneme.    
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zařazení území obce Lhota-Vlasenice do 
území působnosti MAS Via rustica z. s. na programové období 2021 – 2027 . 
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/10/2020 bylo schváleno. 
 
14. Provozovatelé Linky bezpečí, z. s. žádají obec o možnost finančního příspěvku na provoz 
linky ve výši 2000 Kč.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 2000 Kč na 
podporu provozu Linky bezpečí, z. s.  
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0          ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 15/11/2020 bylo schváleno. 
 
15. Starosta obce Lhota-Vlasenice podal informace o probíhajících dotacích: 
Oprava komunikace na Novinu – dokončeno 
Výstavba bytů ve škole ve Vlasenici – zahájení vyklízecích prací  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informace o probíhajících dotacích.   
 
16. Starosta obce Lhota-Vlasenice podal informaci o dosud neuhrazené faktuře za dřevo. 
Jedná se o kulatinu průměru 11,5 m. Fakturace byla vystavena dne 6. 4. 2020 ve výši 
160 129,96 Kč. Fakturováno bylo společnosti Lesprodukt. Starosta obce je pověřen 
vymáháním dané částky.  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informaci o neuhrazené faktuře za 
dřevo.    
 
DISKUZE: Informace společnosti Sompo, a. s. o odpadovém hospodaření za rok 2019 

       KD Vlasenice – rekonstrukce (sprchové kouty, krytí terasy…)  
       DiscGolf – půjčovna disků  
       Volejbalový turnaj rodin – sobota 4. 7. 2020 od 12:00  
       Setkání rodáků – termín 22. 5. 2021 (sobota)   

 
 
 

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:08 hodin a ukončeno ve 20:35 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Milan Houška 


