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Zápis ze schůze zastupitelů obce Vysoká Lhota ze dne 10. 9. 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) Schválení Výroční zprávy za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

4) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku VYS STR22/54268 od Nadace ČEZ. 

5) 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) Schválení Výroční zprávy za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb 

 

PRO 5 PROTI 0 

 

4) Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku VYS STR22/54268 od Nadace ČEZ 

Starosta vypracoval a podal projekt „Výsadba dvou stromů kolem křížku v krajině“ projekt byl 

úspěšně schválen Nadací ČEZ.  

Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s podepsáním výše uvedené smlouvy. 

 

PRO 5 PROTI 0 

 

5) Různé 

Starosta obce poděkoval zastupitelům za jejich činnost a práci odvedenou pro obec, neboť toto 

zasedání zastupitelstva vzešlého z mimořádných voleb konaných v září 2021 je pravděpodobně 

poslední před novými volbami do zastupitelstva obce, které se konají 23. a 24. 9. 2022. Za toto 

krátké období 1 roku se udělalo mnoho práce např. díky žádosti podané již minulým panem 

starostou F. Plášilem a neutichající komunikaci byl položen kompletně nový povrch silnice 

vedoucí od hlavní silnice č. 19 do Vysoké Lhoty,  dále byla díky dotační podpoře opravena 

novým povrchem část místní komunikace vedoucí do Dobré Vody, dále byla prořezána zatáčka 

vedoucí z obce do Dobré Vody a prořezáno okolí silnice mezi domy č.p. 8 a 9 a zatáčky na 

Moraveč, započalo se s obnovou okolí kolem křížku na křižovatce s Peklůvkem, pokračovala 

péče o obecní lesy apod.  
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Zapsal: Ing. Martin Plášil, Ph.D. 

Ověřil: Měkuta David 

 Plášil Fr. ml. 


