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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 18 
- konáno dne 6. 12. 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 usnášeníschopné 
po celou dobu zasedání. 
Zapisovatelem byla určena paní Jitka Langová.  
Ověřovateli zápisu byli určeni pan M. Houška a pan T. Zahradník.  
 
Navržený program zasedání:  

1. Schválení programu zasedání 
2. VII. rozpočtové opatření  
3. VIII. rozpočtové opatření 
4. IX. rozpočtové opatření  
5. Hodnocení hospodaření obce za 3.Q 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
7. Pověření k inventarizaci za rok 2021 
8. Účetní obce – navýšení mzdy 
9. Dohoda o provedení práce – vedení obecní kroniky 
10. Úvěr – dofinancování dotace na komunikaci na Novinu 
11. Finanční dar MŠ Rodinov 
12. Finanční dar Farní charita Kamenice nad Lipou 
13. Poplatky pro rok 2020 
14. Vánoční příspěvek pro občany ve starobním důchodu  
15. Kupní smlouva č. SKUP/PE/2019/0518 
16. Rekonstrukce sprchových koutů v penzionu v KD Vlasenice 
17. Pronájem penzionu v lednu 2021 
18. Rozbor vody ve Lhotě 
19. Hodnocení dotací v roce 2020 
20. Setkání rodáků – termín, přípravy  
21. Odvoz komunálního odpadu o svátcích 
22. Desková hra „Jak dobře to u nás znáš?“ 

 
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. 18 konaného 
dne 6. 12. 2020 ve Vlasenici.  
Výsledek hlasování:   PRO:  7                PROTI: 0   ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení č. 18/1/2020 bylo schváleno. 
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2. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 7 za rok 2020. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 9. 10. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 za rok 2020 ze 
dne 9. 10. 2020, které je ve výši 804 919,35 Kč.  
Výsledek hlasování:                 PRO:  7                  PROTI: 0         ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení č. 18/2/2020 bylo schváleno. 
 
3. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 8 za rok 2020. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 11. 11. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 za rok 2020 ze 
dne 11. 11. 2020, které je ve výši 882 812,35 Kč.  
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení č. 18/3/2020 bylo schváleno. 
 
4. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 9 za rok 2020. 
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 4. 12. 2020.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 za rok 2020 ze 
dne 4. 12. 2020, které je ve výši 539 393,54 Kč.  
Výsledek hlasování:                 PRO: 7                    PROTI: 0        ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení č. 18/4/2020 bylo schváleno. 
 
5. 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 3. čtvrtletí roku 2020.  
Pan L. Jakoubek (předseda finančního výboru) seznámil zastupitelstvo s provedením kontroly 
hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce za 3. čtvrtletí roku 2020. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje zprávu kontrolního a finančního výboru za 3. 
čtvrtletí roku 2020.  
Výsledek hlasování:   PRO: 7                  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení č. 18/5/2020 bylo schváleno. 
 
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021-2024 byl uveřejněn 20. 11. 

2020 na úřední desce obce.  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu na období 2021 – 2024.    
Výsledek hlasování:   PRO: 7                   PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení č. 18/6/2020 bylo schváleno. 
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7. Starosta obce vydal příkaz k provedení inventury majetku obce Lhota-Vlasenice v termínu 
od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Za členy inventurní komise byli jmenováni členové      
zastupitelstva: pan L. Jakoubek, pan. O. Dohnal a pan Tomáš Zahradník. Členové inventurní 
komise budou proškoleni dne 9. 12. 2020. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje pana O. Dohnala, pana T. Zahradníka a pana 
L. Jakoubka provedením inventury veškerého majetku obce do 31. 1. 2021.   
Výsledek hlasování:                  PRO  7                PROTI  0                       ZDRŽELI SE  0 
Usnesení č. 18/7/2020 bylo schváleno. 
 
8. Starosta obce navrhuje navýšení měsíční mzdy pro účetní obce slečnu Evu Březinovou ze 
7000 Kč na 8000 Kč. 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje navýšení mzdy pro obecní účetní na částku 
8000 Kč a schvaluje změnu dohody o provedení práce na dobu neurčitou.    
Výsledek hlasování:                  PRO 7                 PROTI 0                       ZDRŽELI SE 0   
Usnesení č. 18/8/2020 bylo schváleno. 
 
9. Starosta obce Lhota-Vlasenice navrhuje uzavřít dohodu o provedení práce s kronikářkou 
paní Marií Vintrovou.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje uzavření dohody o provedení práce s paní 
Marií Vintrovou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, její pracovní náplní je vedení obecní kroniky. 
Odměna je stanovena na 1000 Kč za měsíc.  
Výsledek hlasování:                          PRO 7                            PROTI 0                            ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 18/9/2020 bylo schváleno. 
 
10. V souvislosti s financováním dotace Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639 nebude 
v rozpočtu obce dostatek finančních prostředků. Bude potřeba čerpat úvěr u Komerční 
banky, aby mohla být akce včas řádně profinancována. Výše úvěru bude přibližně 1 250 000 
Kč.     
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice pověřuje starostu obce jednáním se zástupci Komerční 
banky o úvěru na dofinancování akce Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639.    
Výsledek hlasování:                  PRO  7                PROTI 0         ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/10/2020 bylo schváleno. 
 
11.  Paní P. Mazancová navrhuje stejně jako v loňském roce věnovat pro MŠ Rodinov finanční 
dar ve výši 3000 Kč, kterým přispějeme školce na činnost. MŠ v letošním roce navštěvuje 
z Vlasenice V. Mazancová, B. Kurzová a J. Kurzová.    
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje finanční dar pro MŠ Rodinov ve výši 3000 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7                    PROTI  0              ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/11/2020 bylo schváleno. 
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12.  Starosta obce navrhuje schválit finanční dar pro farní charitu v Kamenici nad Lipou. 
V loňském roce jsme přispívali částkou 2000 Kč.      
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje finanční dar pro Farní charitu v Kamenici nad 
Lipou ve výši 2000 Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7                    PROTI 0         ZDRŽELI SE 0  
Usnesení č. 18/12/2020 bylo schváleno. 

 
13. Zastupitelstvo obce řešilo výši poplatků v obci Lhota-Vlasenice pro rok 2021.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje výši poplatků pro rok 2021.  
Výsledek hlasování:      PRO 7                            PROTI 0         ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/13/2020 bylo schváleno. 

 
14. Obec každoročně před Vánoci přispívá trvale žijícím občanům ve starobním důchodu 
peněžitou částkou. Starosta navrhuje zachovat výši daru ve stejné výši jako v loňském roce, a 
to 1000 Kč.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje pro občany ve starobním důchodu peněžitý 
dar ve výši 1000 Kč. Příspěvek občané obdrží v hotovosti před Vánoci.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7                  PROTI 0       ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/14/2020 bylo schváleno. 
 
15. Obec Lhota-Vlasenice získala v aukci pozemek p. č. 532/1 o rozloze 60 m2 v k. ú. Lhota u 
Kamenice nad Lipou za 4600 Kč (cena za m2 je 76,6 Kč).  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy č. SKUP/PE/2019/0518, na 
základě které bude obci Lhota-Vlasenice za úplatu 4600 Kč převeden pozemek p. č. 532/1 
v k. ú. Lhota u Kamenice nad Lipou.   
Výsledek hlasování:   PRO 7                         PROTI 0                      ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/15/2020 bylo schváleno. 

 
16. Starosta obce navrhuje po desetiletém provozu penzionu v KD Vlasenice rekonstrukci 
sprchových koutů ve všech čtyřech pokojích. Od počátku provozu jsou ve sprchových 
koutech potíže se zanášením odpadů. Do rekonstrukce bude zahrnuta i výměna smaltových 
sprchových van, které jsou zašlé a na mnoha místech popraskané a oloupané.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje rekonstrukci sprchových koutů v KD Vlasenice v lednu 2021.    
Výsledek hlasování:   PRO 7                         PROTI 0                      ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/16/2020 bylo schváleno. 

 
17. Pronájem penzionu v KD Vlasenice nebude z důvodu rekonstrukce v lednu 2021 
provozovateli p. Jakoubkovi umožněn.   
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce nebude po provozovateli penzionu v KD Vlasenice v lednu 2021 
požadovat nájemné ve výši 4500 Kč.  
Výsledek hlasování:   PRO 7                         PROTI 0                      ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/17/2020 bylo schváleno. 
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18. V obci Lhota v listopadu a prosinci opakovaně nevyšel rozbor vody. Ve vodě byl menší 
počet koliformních bakterií. Bude provedeno chemické čištění vody a následně bude 
proveden další rozbor pitné vody. Starosta obce navrhuje v roce 2021 provést rozsáhlejší 
údržbu vodojemu ve Lhotě a dořešení vlastnictví pozemků pod vodojemem.  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informace týkající se hospodaření 
s pitnou vodou v obci Lhota.  
 
19. Hodnocení dotací v roce 2020  
POV 2020 – komunikace ze Lhoty na Rodinov – dotace proběhla, zbývá odevzdat závěrečnou 
zprávu 
Oprava MK Vlasenice – křižovatka II/639 – akce bude dofinancována úvěrem od KB 
Vestavba 2 bytových jednotek do podkroví ve škole ve Vlasenici – akce probíhá v souladu 
s harmonogramem dotace, bude profinancována v roce 2020 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí informace o dotacích realizovaných 
v roce 2020.   
 
18. Vzhledem k tomu, že setkání rodáků v roce 2020 neproběhlo kvůli epidemii, navrhuje 
starosta obce přesunout akci na jaro roku 2022, a realizovat akci s odstupem 10 let od 
prvního setkání. Přípravy na akci mohou pokračovat i nadále. J. Langová navrhuje nechat pro 
účely propagace obce nakreslit významná místa v obci od p. Lukáše Martinky 
(www.kresbypamatek.cz).  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo schvaluje zadání kreseb významných památek v obci panu L. Martinkovi. 
Obec materiály využije pro svou propagaci. Cena jedné originální kresby formátu A4 je 900 
Kč.  
Výsledek hlasování:                  PRO 7                  PROTI 0       ZDRŽELI SE 0 
Usnesení č. 18/18/2020 bylo schváleno. 
 
19. Odvoz odpadu o svátcích proběhne beze změny - v pondělí 21. a 28. 12. 2020.  
 
20. Desková hra „Jak dobře to u nás znáš?“. Obec Lhota-Vlasenice byla zapojena do projektu 
desková hra – Pelhřimovsko, Humpolecko, Pacovsko. Zapojení do projektu znamenalo 
vytvoření herní karty obce. Za zapojení do projektu se neplatila žádná částka, ale musel být 
učiněn odběr her. Obec se zavázala odebrat 15 ks hry, které budou za kupní cenu 595 Kč 
rozprodány zájemcům o hru.   
 
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19:08 hodin a ukončeno ve 21:08 hodin. 

 

Zapsala:  Jitka Langová                                         Ověřovatelé zápisu: 

Milan Houška 
 

  
Starosta obce: Mgr. Martin Lang                   Tomáš Zahradník 

http://www.kresbypamatek.cz/

