
Zápis č. 15/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 2. 8. 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, František Uřidil, Jiří Kolínský, Alena
Kopejsková

Omluveni: Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: Bc. R. Kratochvílová, J. Kolínský

Návrhová komise: J. Krkavec, F. Uřidil

Zapisovatel: A. Kopejsková

K iednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení
Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (Za) a hosta. Prohlásil, že jednání za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny členů za a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání za byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Bc. R. Kratochvílová, J. Kolínský. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, F. Uřidil. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 12. 7. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Došlá pošta
MěÚ 8randýs n/L. - informace o otevření mostů mezi St. Boleslaví a Brandýsem nad Labem
dne 28.7.2012
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HZS Mladá Boleslav - informace o setkání zástupců DH z jednotlivých obcí - předáno veliteli
SDH Lhota p. M. Švecovi

J. Knedlhans, Lhota - žádost o zvážení přemístění měřiče rychlosti na okraj obce, výstavby
chodníku u lokality nových RD u hl. silnice směr St. Boleslav

k bodu 5. Diskuse:

R. Kratochvílová dává návrh na zřízení klimatizace do obchodu s potravinami. F. Uřidil
informuje o turnajích v malé kopané, které se konají v okolních obcích za účasti mužstva ze
Lhoty. Starosta informovalo sběru železného šrotu, který uspořádá SDH Lhota v sobotu dne
11. 8. 2012. J. Kolínský navrhuje zvážení a možnosti zřízení "mateřského centra" ve Lhotě. R.
Kratochvílová navrhuje, že za obchodem jsou dvě nevyužité místnosti, které by se daly po
rekonstrukci využít. Starosta informovalo humanitární sbírce šatstva a dalších potřeb pro
domácnost, která ve spolupráci s Diakonií Broumov proběhne v týdnu od 20. - do 25. 8.
2012. Vdiskusi byla projednána žádost o vyjádření pana J. Knedhanse. ZO se shodlo na
vybudování chodníku v příštím roce a na posunutí radaru na okraj obce. Dále bylo znovu
projednáno uhrazení podílu vlastníky pozemků z lokality Hlavnovská - rekr. jezero na zisku
z prodeje pozemkových parcel ve výši dalších 100,- Kč/rrr', pokud by k němu došlo do 10 let
od podpisu smlouvy. S tímto usnesením č. 11/12 -1 zástupci vlastníků nesouhlasí.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce zrušilo všemi hlasy Usnesení Č. 11/12 -1.

2. Zastuoltelstvo obce schválilo uhrazení podílu obci vlastníky pozemků z lokality Hlavnovská
- rekreační jezero na zisku z prodeje pozemkových parcel ve výši dalších 50,- Kč/m", pokud
by k němu došlo do lO-ti let od podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 3, zdržel se 1, proti 1.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Smlouvu o pronájmu nebytových prostor ve
zdravotním středisku, Boleslavská 37 - místnost bývalé ordinace zubního lékaře s přístěnkem
a šatnou o celkové ploše 34 m2 Hudební skupině "Mastaba" zastoupené panem M. Hájkem.
Nájemné za tyto prostory činí 1500,- Kč za rok splatné vždy do 15. 12.. Nájemce dále uhradí
provozní náklady.

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.

Ve l.hotě dne 2. 8..'...gP.1f. . Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu: ..1.444~@).:. .

Starosta obce:
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