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Zápis ze schůze zastupitelů obce Vysoká Lhota ze dne 14. 3. 2022 

 

Přítomni: Plášil Martin Ing.ꓼ Plášil Fr.st.ꓼ Plášil Fr. ml.ꓼ Plášilová Marieꓼ Měkuta Davidꓼ  

 

Program: 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2) Schválení programu. 

3) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pacov a obcí Vysoká Lhota o 

přenosu příslušnosti k projednání přestupků. 

4) Schválení členského příspěvku Svazku obcí mikroregionu Stražiště na rok 2022 ve výši 7 tis. Kč. 

5) Linka Bezpečí z.s. žádost o podporu ve výši 2 tis. Kč. 

6) Stanovení ceny za dřevo z obecních pozemků zpracované po předešlých silných větrech 

z důvodu zabránění poškození el. vedení a majetku na návsi. 

7) Umístění odrazového zrcadla do nepřehledné zatáčky na místní komunikaci poblíž domu č.p. 8. 

 

Add) 

1) Za zapisovatele navržen Ing. Martin Plášil 

PRO 5 PROTI 0 

 Za ověřovatele navrženi: Měkuta David a Plášil Fr. ml. 

 PRO 5 PROTI 0 

2) Schválení programu 

 PRO 5 PROTI 0 

 

3) Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pacov a obcí Vysoká Lhota o 

přenosu příslušnosti k projednání přestupků 

 

V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a ustanovení § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Vysoká Lhota souhlasí s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy s městem Pacov o přenosu příslušnosti k projednání přestupků. 

Zastupitelstvo obce Vysoká Lhota smlouvu projednalo a schválilo. Město Pacov se zavazuje, 

že orgán města bude vykonávat ve správním obvodu obce Vysoká Lhota přenesenou 

působnost svěřenou orgánům obce v rozsahu stanoveném ustanovením §60 odst. 2 zákona č. 

250 /2016 Sb. Na základě této smlouvy se tak město Pacov stává místně příslušným správním 

orgánem k vedení řízení o přestupcích pro správní obvod obce Vysoká Lhota. Za výkon 

předmětu smlouvy se obec Vysoká Lhota zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu městu Pacov 

na jeho účet příspěvek ve výši 1.500,-Kč za každé oznámené nebo zjištěné podezření ze 

spáchání přestupku, k jehož projednání by byla obec Vysoká Lhota příslušná dle ustanovení 

§62 zákona č. 250/2016 Sb. 

 

 

PRO 5 PROTI 0 
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4) Schválení členského příspěvku svazku obcí Mikroregionu Stražiště na rok 2022 ve výši 7.000,- 

Kč. 

Schválen 

PRO 5 PROTI 0 

 

5) Příspěvek Lince Bezpečí z.s. ve výši 2.000,- Kč 

Zamítnut 

PRO 0 PROTI 5 

 

6) Za dřevo z obecních pozemků vytěžené po předešlých silných větrech na návsi stanovena cena 

400 Kč/m3. 

 

PRO 5 PROTI 0  

 

 

 

7) Zastupitelstvo obce schválilo umístění odrazového zrcadla DZ odrazové zrcadlo do 

nepřehledné zatáčky na místní komunikaci 3. třídy poblíž domu č.p. 8. 

Schváleno 

          PRO 5 PROTI 0  

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Ověřil: Měkuta David 

 Plášil Fr. ml. 


