
Zápis č. 14/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 12. 7. 2012 od 20 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Došlá pošta
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: František Uřidil, Jiří Kolínský, Alena Kopejsková

Host: Helena Bayerová

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Dvořák, Mgr. V. Slezák

Návrhová komise: J. Krkavec, R. Kratochvílová

Zapisovatel: Bc. R. Kratochvílová

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení

Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (ZO) a hosta. Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny členů ZO a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Ing. P. Dvořák, Mgr. V. Slezák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, Bc. R. Kratochvílová. Zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy Bc. R. Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 21. 6. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.
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K bodu 4. Došlá pošta

Městys Všetaty - územní souhlas pro Ing. R. Rýdlovou - souhlas s umístěním a provedením
staveb kůlny, bazénu a skladu dřeva

MěÚ Brandýs n/L. - ústní jednání k ČOV Dřísy, které proběhne 23. 8. 2012 na OÚ Lhota

EKO-KOM a.s., Praha - RNDr. M. Vrbová - Osvědčení o úspoře emisí Obci Lhota

CK Klíč - p. M. Skalický - oznámení o konání amatérského triatlonu, který proběhne 8. 9.
2012 v okolí rekreačního jezera (plavání, jízda na kole, běh)

k bodu 5. Diskuse:

Helena Bayerová, úřednice ÚSCObce Lhota informovala za o zřizování základních registrů, o
jejich smyslu a účelu. V souvislosti s navýšením pracovních povinností s tímto spojených,
požádala za o vyjádření se k jejímu požadavku na plný pracovní úvazek. za reagovalo, že její
požadavek zváží a bude ji o rozhodnutí informovat. Starosta informovalo schůzce
s projektantem vrtu RNDr. Z. Zelinkou z Vodních zdrojů a.s.. Vrt bude třeba vybudovat pro
zvýšení kapacity obecního vodovodu. Vrt by měl být umístěn minimálně 90 -120 m od vrtu
současného. Starosta, místostarostka a RNDr. Zelinka prošli a prohlédli možnosti umístění
vrtu. Starosta možnost umístění vrtu projedná s vlastníky uvažovaných lesních pozemků.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 1/2012.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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