
Zápis č. 19/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 18. 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) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, A. Kopejsková,
František Uřidil, Jiří Kolínský

Omluveni: Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil, J. Kolínský

Návrhová komise: R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák

Zapisovatel: A. Kopejsková

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 F. Uřidil, J. Kolínský. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy Bc. R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 4. 10. 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
DSO Cecemínsko - podklady k jednání svazku obcí - rekonstrukce účelové komunikace
Hlavenec

Bakeš Karel- návrh jízdního řádu - změna spojů linky č. 419 od prosince 2012
Projekty Kůla - využití prostoru za obchodem pro účel denního centra a mimoškolní aktivity
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Antonia senior servis s.r.o. - nabídka poskytování sociálních služeb

Houštecký Milan a Luboš, Praha 4 - nabídka rozšíření ulice K Lesnu v místě domu č.p. 23 za
převedení lesních parcel na stavební parcely při změně územního plánu

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo výsledcích voleb do zastupitelstva Středočeského kraje. Ing. Pavel
Dvořák se dotázal na informace ohledně smluv s majiteli pozemků, a zda je připravena nová
obecní vyhláška. Starosta informoval, že majitelům pozemků, byly rozeslány smlouvy a
čekáme na jejich vyjádření. R. Kratochvílová informovala, že připravila novou Obecně
závaznou vyhlášku. Ing. Dvořák se dotázal, zda bylo jednáno s Městskou policií Brandýs nad
Labem. Starosta sdělil, že podá informace na příštím ZOo R. Kratochvílová informovala, že
24. 11. 2012 proběhne turnaj OSOCecemínsko ve stolním tenise, který se bude konat
v Konětopech. F. Uřidil reagoval, že se turnaje zúčastní za Obec Lhota. Starosta informovalo
platbě Jezera Lhota s.r.o., která činí za letošní rok 10. 000,-. Tento poplatek je za pronájem
příjezdové komunikace k jezeru.

K bodu6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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