
Zápis č. 18/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 4. 10. 2012 od 19 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, A. Kopejsková

Omluveni: Mgr. Václav Slezák, František Uřidil, Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák

Návrhová komise: J. Krkavec, A. Kopejsková

Zapisovatel: A. Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zdhájení
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, Ing. P. Dvořák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, A. Kopejsková. 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 13. 9. 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
Ing. J. Filler - Oznámení Středočeského kraje, o změně v Programu rozvoje vod a kanalizací
"PRVKUK".

Středočeský kraj - vyhlášena anketa "Dobrovolník Středočeského kraje"
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Městys Všetaty - rozhodnutí pro firmu FOS - FOR spol. s.r.o., přístavba a nástavba domu
KLesnu č.p. 100

Městys Všetaty - oznámení o zahájení územního rozhodnutí, Ing. P. Nepomucký - dělení
pozemků

k bodu 5. Diskuse:
Ing. Dvořák a pí. Kopejsková se dotázali jak dopadla jednání o koupi pozemků 587 a 589
s Ing. P. Nepomuckým. Starost podá informace na příštím zasedání. Ing. P. Dvořák vznes
dotaz zda jsou podepsány smlouvy o úhradě na infrastrukturu pro parc. č. 526/1, 526/2,
526/3, 528 a 529. Starosta reagoval, že jsou prozatím podepsáno s Ing. Marečkovou ostatní
majitelé smlouvu obdrželi, ale zatím se nevyjádřili. R. Kratochvílová informovala o schůzce
DSOCecemínsko, na kterém Obec Hlavenec požádala o projednání jejich žádosti o možnosti
čerpání dotaci z Regionálního operačního programu - výzva č. 68, oblast podpory 1.1.
Rekonstrukci místních komunikací Cecemínsko - Rekonstrukce účelové komunikace
Hlavenec. Rekonstruovaná komunikace je příjezdová komunikace zejména k areálu bývalé
továrny Walter. Jednou z podmínek pro udělení dotace je souhlas všech obcí svazku. Obec
Hlavenec, žádá Lhotu o vyjádření. Dále informovala, že z důvodu navýšení kapacity obecního
vodovodu musí, obec oslovit majitelé vytipovaných přilehlých lesů, kde realizace nového vrtu
připadá v úvahu. Prozatím byli osloveni Ing. Nepomucký a pí. Jirmusová, ale ti nesouhlasí
s umístěním nového vrtu na jejich pozemcích. Starosta informoval, že bude dále jednat
s dalšími majiteli lesních pozemků. R. Kratochvílová, dále informovala, že je potřeba začít
s přípravou výběrového řízení a poté s realizací projektu na sběrné kanalizační stoky
k jednotlivým nemovitostem v obci. Starosta informoval, že 6. 10. 2012 proběhne v hasičské
zbrojnici veřejná schůze SDH a 20. 10. 2012 proběhne sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. R. Kratochvílová, informovala o ústní žádosti pí. Bayerové o
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Brandýs nad Labem - St. Boleslav, aby
dohlíželi na pořádek v obci.

K bodu 6. Usnesení
1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Požární řád obce Lhota.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Podmínky při zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 3.

K bodu7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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