Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 22
- konáno dne 11. 4. 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 p. O. Dohnal a p. M. Pechek.
Navržený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Inventarizační zpráva za rok 2020
3. I. rozpočtové opatření 2021
4. Finanční a kontrolní výbor – pověření ke kontrole 1.Q
5. Záměr k prodeji pozemku p. č. 476/6 v k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou
6. Vodojem ve Lhotě
7. Plánované investice obce v roce 2021
8. Sčítání lidu, domů a bytů 2021
9. Systém svozu odpadu od 1. 4. 2021
10. Desková hra – Jak dobře to u nás znáš?

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. 22 konaného
dne 11. 4. 2021 ve Vlasenici.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/1/2021 bylo schváleno.
2. Inventarizační komise obce předložila zastupitelstvu k nahlédnutí inventarizační zprávu
obce Lhota-Vlasenice za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí inventarizační zprávu obce LhotaVlasenice za rok 2020. Ve zprávě inventarizační komise nebyly za rok 2020 zjištěny žádné
nedostatky.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/2/2021 bylo schváleno.

1

3. Účetní obce předložila zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 1 za rok 2021.
Rozpočtové opatření schválil starosta obce dne 7. 4. 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 za rok 2021 ze
dne 7. 4. 2021, které je ve výši 917 877 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/3/2021 bylo schváleno.
4. 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 2021.
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 2021 s termínem do 31. 5. 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/4/2021 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo obce Lhota-Vlasenice schvaluje záměr k prodeji pozemku p. č. 476/6 v obci
Vlasenice u Kamenice nad Lipou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k prodeji pozemku p. č. 476/6 v obci Vlasenice u
Kamenice nad Lipou a pověřuje starostu a místostarostu obce podpisem kupní smlouvy se
zájemci o pozemek.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/5/2021 bylo schváleno.
6. Starosta obce navrhuje vykoupit od pana Váni pozemek vodojemu ve Lhotě a následně
vodojemu provést rekonstrukci. S koupí vodojemu je potřeba zajistit věcné břemeno pro
obec na přístupové cestě k vodojemu a věcná břemena s právem vstupu obce na pozemky
vedoucí od studní k vodojemu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr ke koupi pozemku vodojemu ve Lhotě a ke zřízení
věcných břemen potřebných k provozování vodojemu obcí. Starosta obce je pověřen
podpisy kupních smluv a smluv o zřízení věcných břemen v souvislosti s koupí a provozem
vodojemu ve Lhotě.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č. 22/6/2021 bylo schváleno.
7. Plánované investice obce v roce 2021
- oprava místnosti obecního úřadu – výmalba; stůl
- hasičárna ve Lhotě - rekonstrukce
- vodojem a studně ve Lhotě – pokud časově stihneme – program POV
- dětské hřiště (u plážového volejbalu/u OÚ) – hřiště u obecního úřadu bylo zamítnuto (malý
prostor); jsou dva návrhy – hřiště před KD nebo u hřiště na plážový volejbal; byla vedena
diskuze o herních prvcích i o místě; jedním návrhem je pořídit trampolínu ke KD (již
v minulosti schváleno, ale nezrealizováno); bude řešeno opakovaně
- polní cesta do Lhoty
- stání pro popelnice u chat ve Lhotě – oprava stávajícího stání, které se rozpadá
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8. Od 27. 3. 2021 probíhá sčítání lidu, domů a bytů v ČR, které se koná jednou za deset let.
Toto sčítání je povinné pro všechny občany České republiky. Více informací naleznete na
www.lhota-vlasenice.cz. V případě potřeby pomoci s elektronickým vyplněním dotazníku
poskytujeme na OÚ Vlasenice 18 v úředních hodinách ve středu od 16:00 do 18:00
metodickou podporu pro občany každý týden do 5. 5. 2021. Sčítání končí v úterý 11. 5. 2021.
9. Od 1. 4. 2021 nastaly v obci Lhota-Vlasenice změny ohledně odvozu odpadu. Společnost
SOMPO, která zajišťuje svoz odpadu v naší obci zaslala vysvětlující e-mail, který je přiložen
k zápisu ze schůze. Podává informaci o nezbytnosti třídění odpadu a nutnosti minimalizovat
množství odpadu dále nevyužitelného. Dále je opakovaně přiložen termín svozu odpadů
v obci od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021.
10. Na obecním úřadě ve Vlasenici je k dispozici desková hra Jak dobře to u nás znáš? (okres
Pelhřimov). Na tvorbě hry se spolupodílela i naše obec. Hra stojí 495 Kč.
DISKUZE
BYTY VE ŠKOLE – pronájem/kritéria/cena – bude řešeno před vyhlášením výběrového řízení
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY – TERMÍN – patrně květen (první dva víkendy); doprava p. Liška;
odběratel Sompo (Hrádek u Pacova)
AUDIT – pátek 16. 4. 2021
ODEČET VODOMĚRŮ – začátek května (pověřen pan T. Zahradník)
PRŮJEZD OBCÍ – velká rychlost řidičů (především na horním konci obce ve směru na Novinu) –
starosta obce přislíbil zjištění ceny a podmínek zabudování bezpečnostních retardéru, bude se jednat
o jeden retardér v horní části obce před koncem obytné zóny; dále byla řešena možnost umístění
zrcadla při výjezdu z ulice mezi č. p. 40 a č. p. 23 (Juračkovi x Smrčinovi); bude řešeno opakovaně

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno ve 19:09 hodin a ukončeno ve 21:35 hodin.
Zapsala: Mgr. Jitka Langová

Ověřovatelé zápisu:
Oto Dohnal

Starosta obce: Mgr. Martin Lang

Ing. Milan Pechek
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