
Zápis č. 17/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 13. 9. 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, Ing. Pavel
Dvořák, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. V. Slezák, J. Kolínský

Návrhová komise: J. Krkavec, F. Uřidil

Zapisovatel: 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 (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
R. Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 23. 8. 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

OBEC Dřísy, Dodatek Č. 13 ke smlouvě z 15. 4. 1994 - úhrada neinvestičních nákladů ZŠ za
žáky z naší obce
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Městys Všetaty - souhlas s ohlášenou změnou stavby před dokončením pro P. M.
Schwender, Německo

Východočeské muzeum Pardubice - Děkovný list - za zaslané místopisné pohlednice Lhoty

k bodu 5. Diskuse:

Starosta obce seznámil za s novou zřizovací listinou SDH Lhota. Starosta informuje, že se
věnuje přípravě voleb, jmenoval zapisovatele volební komise a stanovil minimální počet
členů volební komise. Dále informoval, že v sobotu 15. 9. 2012 bude vysvěcen kříž umístěný
mezi lipkami, při Křenecké cestě k nechráněnému žel. přejezdu. Kříž zhotovil pan Jan Petřík.
Dále starosta informovalo zakoupení a dodání dalších 25 ks patic ke stožárům veřejného
osvětlení. Na žádost občanů byl objednán kominík, který provede kominické práce v termínu
od 5. do 7. 10. 2012 dle objednávek občanů. R. Kratochvllová informovala o konání Vítání
nových občánků, které proběhne 6. 10. 2012 v 10:00 na OÚ Lhota. F. Uřidil, informovalo
celkovém vítězství družstva Lhoty v poháru Cecemínska v malé kopané. Ing. Dvořák, reagoval
na schůzku s právníkem, kdy padl názor, že by celá lokalita Hlavnovská rekr. jezero, byla
předána vlastníkům bez účasti obce. za se dohodlo, že příští za bude už od 19:00.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Zřizovací listinu JSDH Lhota.

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.

v f39. 2012-Ve Lhote dne : . Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:

(1,....~ l:v .

2


