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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 20 
- konáno dne 17. 1. 2021 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. Návrh rozpočtu na rok 2021 
3. Koupě lesních pozemků – k. ú. Vlasenice 
4. Pověření ke kontrole hospodaření obce za 4.Q roku 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. 20 konaného 
dne 17. 1. 2021 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                 PROTI: 0   ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 20/1/2021 bylo schváleno. 

 

2. Starosta obce předložil zastupitelům k projednání návrh rozpočtu na rok 2021. Rozpočet je 
navržen jako vyrovnaný ve výši 5 821 898,46 Kč na straně příjmů i výdajů. Návrh rozpočtu 
bude vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce, aby se s ním mohli občané 
seznámit a na příštím zasedání zastupitelstva podat případné připomínky. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota – Vlasenice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši 
5 821 898,46 Kč na straně příjmů i výdajů.  
Výsledek hlasování:                  PRO  7                              PROTI  0                ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 20/2/2021 bylo schváleno. 

 
3. Starosta obce navrhuje odkoupení dvou lesních pozemků, které jsou v těsném sousedství 
s lesem v majetku obce. Oba pozemky se nachází v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení lesních pozemků p. č. 326/3 o rozloze 1930 m2 a p. 
č. 331/10 o rozloze 1746 m2 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou. Cena za pozemky byla 
odhadcem stanovena na 32 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy s majitelkou lesních pozemků.     

Usnesení č. 20/3/2021 bylo schváleno. 
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4. Zastupitelstvo obce pověřuje pana L. Jakoubka (předsedu finančního výboru) a pana M. 
Pechka (předsedu kontrolního výboru) provedením kontroly hospodaření a plnění usnesení 
za 4. 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 4. čtvrtletí 
roku 2020 s termínem do 31. 1. 2021.  
Výsledek hlasování:   PRO 7                           PROTI  0              ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 20/4/2021 bylo schváleno. 

 
 

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:10 hodin a ukončeno ve 20:25 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Oto Dohnal 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Milan Pechek 


