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Zápis ze schůze zastupitelů obce Vysoká Lhota ze dne 11. 6. 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 Závěrečného účtu obce 2021 včetně zprávy o přezkumu hospodaření 

za rok 2021. 

4) Projednání a schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2021. 

5) Projednání Inventarizační zprávy za rok 2021. 

6) Projednání rozpočtového opatření č. 1. 

7) Určení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období. 

8) POVV 2022. 

9) Realizace umístění odrazového zrcadla do nepřehledné zatáčky na místní komunikaci poblíž 

domu č.p. 8. 

10) Žádost pí Mazancové o koupi železobetonových panelů ve vlastnictví obce. 

11) Žádost o příspěvek Centrum LADA z.s. 

12) Různé 

 

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 Závěrečného účtu obce 2021 včetně zprávy o přezkumu hospodaření 

za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021 včetně příloh s 

výhradou a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysoká Lhota za rok 2021 

zpracovanou Odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina dne 26. 4. 2022, která je součástí 

Závěrečného účtu obce Vysoká Lhota a v jejímž závěru byly zjištěny chyby a nedostatky 

spočívající v překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy: 

 

- Členovi zastupitelstva byla měsíční odměna poskytnuta v rozporu se zákonem. (překročení 

působnosti). 

- Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo odchodné 

poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto. (překročení působnosti). 

 

Výše uvedené chyby a nedostatky byly již napraveny, a to ve výplatním období duben 2022, 

kdy stávající odměny dotyčných zastupitelů byly poníženy o přeplatky říjen 2021. Zastupitelé, 
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kterým zanikl mandát, vrátili přeplatky za měsíc září v hotovosti, do pokladny Obce Vysoká 

Lhota. Starostovi obce bylo vyplaceno nevyplacené odchodné na které měl nárok ve výplatním 

období 4/2022. 

 

PRO 5 PROTI 0 

 

4) Projednání a schválení účetní závěrky obce k 31. 12. 2021. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce za účetní období 2021 

sestavenou ke dni 31. 12. 2021. Přílohy: Rozvaha k 31. 12. 2021, Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 

2021, Příloha k 31. 12. 2021. 

PRO 5 PROTI 0 

 

5) Projednání Inventarizační zprávy za rok 2021. 

 

PRO 5 PROTI 0 

 

6) Projednání rozpočtového opatření č. 1. 

Bere na vědomí 

PRO 5 PROTI 0  

 

 

 

7) Určení počtu členů zastupitelstva pro nové volební období. 

Zastupitelstvo obce po projednání stanovuje počet členů zastupitelstva obce Vysoká Lhota 

na volební období 2022-2026 na 5 členů. 

PRO 5 PROTI 0  

 

8) POVV 2022 

Zastupitelstvo obce schválilo pro realizaci dotace z programu Obnova venkova Vysočiny 2022 

záměr „Oprava komunikace v obci Vysoká Lhota“ 

PRO 5 PROTI 0  

Dále zastupitelstvo obce schválilo, aby případnou realizaci provedla firma Swietelsky, 

předpokládaná cena díla je naceněna na 276 tis. Kč. 

PRO 5 PROTI 0  

 

9) Realizace umístění odrazového zrcadla do nepřehledné zatáčky na místní komunikaci poblíž 

domu č.p. 8. 

Zastupitelstvo obce schválilo, aby realizaci odrazového zrcadla DZ odrazové zrcadlo do 

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

Vysočina s. r. o. předpokládaná cena díla je 11 tis. Kč. 

Schváleno 

          PRO 5 PROTI 0  

 

 

10) Žádost pí Mazancové o koupi železobetonových panelů ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce zamítlo tuto žádost. 

          PRO 0 PROTI 5  
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11) Žádost o příspěvek Centrum LADA z.s. 

Zastupitelstvo obce zamítlo tuto žádost. 

          PRO 0 PROTI 5  

 

12) Různé 

Starosta obce poděkoval za práci odvedenou v rámci „prosvětlení“ zatáčky vedoucí z obce do 

Dobré Vody a kolem silnice mezi domy č.p. 8 a 9 a zatáčky na Moraveč.  

Dále by rád mj. zlepšil okolí křížku na křižovatce s Peklůvkem. 

 

 

           

 

 

 

Zapsal: Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Ověřil: Měkuta David 

 Plášil Fr. ml. 


