
z á p i s Čo 1/11

ze zasedáni zas~upitalstT& obce Lketa~ které a~
kOllalo dn 13 ...10-2011 v 19 hodin na 0_. im úřadu v. LA vě"

Prog=e.m:. 1) zahájeni
~) Kontrola zápisu z minulého zaaedáni
3) Došlá prita
4) Diskuse
5) u.enesení
,) ~věr

PřitoxmO'l Are Krn._c, ID. Radka Krata:chrll vá, rarti/iíek I iidil, II«r. Yád.aw l.Qák,
b~o Pkvel vařák,.&1.eta Kop.Jskováo

Omluve: ~iří Kolínskýo

• Radk~ Krato«h~lová, ~raxtiěek Uřhdil.

Zapisovatel: ~enQ Kopejeková.

K jedn programu:

k bodu 1: Zahá';eni.

~efejné zasedání řid~l starosta obc. p. Jam Krkayeo, který w úverlu veŤejn.~ ~s ámi
přivít přitoaRé členy zastupitelstva ohc. ,~) a hestyo Prehlásil, že jedftáni ZD j.
řádni svoLáne a vyhláš«no. Konstatoval přit maost nad olevičRi v&tAiny čL. ~ a
prohlásiil zasedáni za usnášeDisc op.éo 'vrh pro~ramu j dnáni ZD byl seh~l.a vi•• ~
hla~. Do návrhové komise byli zv~leni .c. Radka Kratoeh~l vá a p. Frantiiě.k ~jdfL,
ověřo~teli zápisu byli zvo~eni lne. Pa_l Dvořá a MCr. Václav Sl.zák, zapiso~tA1 a
pi. ~ena Kopejsková.

k bodu ~: Kontrola zápisu z minulého zasedáni.

Star«eta obee prohlásil, že zápis z minulého zas dáni ZO z. d. 30.12.2010 byl z~ -
1 :lIýmiověřova.teliJověřen a vylož.n k nahlédnut..ifta Ob.cnim úřadu ve !.kotě. eli)rly
pr ~i němu vzn~8eny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3: Došlá pošta.

M.ěstys Větaty - návrh výroku územnih rozhodnut.i E) zmiň vy;.užiU pozemku plrO Mil. a.
Duch ně v Lesní ulo ěp. 177

JUdr. Milan Suehánek, soudnf eXeXutor, PrLha - veřejaá draž_bai vyhláška ~ .'u
dražby' movAtých věci, která. se koná dwe r.20201l ve 14 din v m!~ti:
K Le:a:nu100, Lltota.

AVE CZ nátky n.~i~ - nabídka odp. košů a l~Kvidacjj psic exkrem.n~

k bedu 4: Diskuseo



..
V úvodu di15kut'lep. 1lá.1Ian·ČeZ"ný se Z'námil zae t pí tele e e t'Ita ~m praeí y-,1.ekalitě
IDl.aynu'f'.ekliul.- rekro jezero, uI"čen~ k záetaybě rerl. domy. Pan I.van lI&~ko prodal rado
dům čp. !}Z; i e přiilehlýmí pozemky a nyní se jedná e novým vlastníkem Q) jíeko pa.dílu na
společnýeh výdajích (n~kladeeh).
Dále po Petr Bayer, K Lcsnu 193 předneel připomínky - podnět k ře~ení urč. preblémů
v olJcí a píseIlll'l-évyhD.ll,o .•..e.nípřelal lL"tarel!l:toTJ.i.obo a iádoetd. o a:d.povid d(J) 10 dnů a
ab~ dopĎB b~ přílohou záp~15u w d.eěního zaeedánío
Staroeta informoval o tom, že na základě zveřajněné výzvy o přeet&vliě bývalé ~koly
zdrav. t'ltřsrlískana m&~řekou ěkolku a d&~ší ~uilltí ae S. 15aučasným svayem budovy
zatím seznámili }, prejekttaRt~ z 5 ot'llo~nýoh. Mgr. Václav ~lezák před.ee~ návrh k~
zjiětr&ní stavu ~ školkách .•.okolIíeh obcíeh a m.žnoBt~ umit'ltani našlien ~ti Vf nieho

li) Z&etupiteletvo oliee Lliota achyálilo ~emi hlasy ~ápiiB o ~s~edku proY.erlené inventiury
nehmotnéhoc a hmotiného inT.e~o majetku, pozemků, dlouhorlobého fina~ftÍho a irrv.Btiční~
fuI:> maJe:itku.,záeob a závazka k 3,1012.2010.

2.) Z'astupi 1rellat..•.o ohce Lhota eclt..•.álil.•.•.ěemii hlaey finanční příepě.-k v~ wýší ~.OOOJ-Kč
S)DffiLlrota.na nákup hraček a dáTkÚ pro děti u příl:eži tosti pořáliámí. .ětakého karne>-
vaLu v· uneru ~D8RÍho roku.

k bodu a:. Zll.věr.

s'tarastia poděkoval přítolft1týmzaetupit.elům a hostům za účal!l.tna dneěníll zasedá.m(o

Příloha: podně~ od po Pet.ra Bayera.

~sedáni bylo ukončeno ve al ~dino

Ve Lhot:ě dne 13.1. 2011
0.0-.00 ••••••••••• 0

Ověře .•.au.elé

ataroet.a obcee
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Obecní úřad Lhota
Boleslavská 47
Lhota
277 14

'/3, ,1, 11
Došlo dne;;..·--:r.,;o----lGčíslo : .....__ ._-'- _
ořilohv: ... _

Ve Lhotě dne 13.l.20 11

Věc: podnět

1. zpomalovací práhy (hupy) - do nejkritičtějších míst ulic vedoucích k jezeru a nejvíce
v letním období frekventovaných. Na Průhonu - kiižovatka K Lesnu (nerespektování
dopravní značky "dej přednost v jízdě"), Příčná, Hlavenecká, viz volební programy, tak aby
instalace proběhla před letní sezónou roku 2011. Bylo již požádáno o stanovisko Policie ČR
dle zákona Č. 361/200 Sb. k výše uvedenému požadavku? Byl již požádán Městský úřad
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav odd. dopravně správních agend k vydání souhlasu
s instalací?

2. umístění dětského hřiště - na břehu potoka pod ovocnými keři. Nebezpečné místo pro děti,
možnost utopení v potoce (hřiště není oploceno !l l), velké množství hmyzu - vosy, včely.
Kdo provedl montáž herních prvků? Kdy byla provedena poslední preventivní kontrola
v souladu s platnou normou a je o tomto proveden zápis (protokol)? Je hřiště pojištěno a kdo
zodpovídá za jeho technický stav a údržbu? Jak budou řešeny případné nároky na
odškodněni v případě úrazu děti zaviněném technickým stavem hřiště? Jsou herní prvky
certifikovány pro zařízení dětských hřišť a splňují normu ČSN EN 1176-1 až 7 ?

3. veřejné osvětlení - stav některých krytů lamp je nevyhovující. Kdy byla provedena
poslední elektro revize a s jakým výsledkem? Existuje o provedené pravidelné revizi zápis
(protokol)?

4. odpadkové koše - žádost o nákup a instalaci odpadkových košů a jejich umístění v naší
obci, zejména v prostoru hřiště a přístupových komunikací k jezeru (ulice Hlavenecká ,
Lesní, Široká, konec ulice Na Průhonu před závorou), zabezpečení jejich pravidelného
vývozu. Tento bod je aktuální zejména v době květen - září.

5. úřední deska - vedení obce porušuje zákon číslo 50012004 Sb. (správní řád), Hlava II, §26
odstavec 1,2,3,4. Na úřední desce NEJSOU zveřejňovány veškeré dokumenty, které mají
být zveřejněny, o některých rozhodnutích se dovím až z úřední desky jiných orgánů, např.
Městyse Všetaty, ačkoliv v daných rozhodnutích je uvedena povinnost zveřejnit jej i na
úřední desce naší obce, a to nejen ve vývěsce u úřadu, ale i na elektronické úřední desce. Ze
zákona je obec povinna zveřejňovat dokumenty i na úřední desce umožňující dálkový
přístup (internet). Z jakého důvodu je vedením obce soustavně porušován zákon číslo
500/2004 Sb. ?

6. údržba veřejného prostranství a zeleně v obci - jakým způsobem bude v letošním roce tj.
v roce 2011 zajištěna údržba zeleně v majetku obce, např. stříhání živých plotů atd. Proběhlo
výběrové řízení na dodavatele těchto služeb? Po zkušenosti z roku 2010, kdy k ostříhání
přerostlých živých plotů, omezujících rozh1edové poměry na některých křižovatkách došlo
až po několikáté mé urgenci, žádám o včasné zabezpečení údržby.

7. Hotel Lesno - řešení neuspokojivé situace rozestavěné stavby těsně přiléhající k pozemku
v majetku obce (chodník), kdy dochází k trvalému ohrožování chodců padajícími úlomky
cihel z rozpadající se stavby. Jakáje komunikace se stavebním úřadem (Všetaty) ? Jak se



obec k tomuto problému staví? Je vydané stavebni povolení stále platné? Jsou dodržovány
podmínky stanovené stavebním povolením? Pokud stavba nebyla dokončena v termínu
uvedeným ve stavebním povolení a nebylo požádáno o jeho prodloužení, má obec velmi
silné argumenty k zahájeni jednáni se stavebnim úřadem a hledání cesty vedoucí
k odstraněni nebezpečné stavby. oučasná pozice "mrtvého brouka" nic neřeší.

8. mateřská školka - kde bude vybudováno dětské hřiště pro plánovanou mateřskou školku?
Má obec vhodný pozemek v blízkosti plánované školky? Existuje případně možnost výkupu
pozemku par. číslo 16/3 o rozloze 592 m2 za obecním úřadem od stávajících vlastniků
(Květoslava Krkavcová, Jaroslav Krkavec)?

9. sportovní hřiště - vzhledem k tomu, že obec vlastni pouze cca 'li, sportovního" hřiště, je v
zájmu obce vstoupit do jednání s p. Musilem, vlastníkem druhé poloviny a pokusit se
vyjednat koupi jeho části tak, aby mohla obec při případném rozvoji a investicích do
sportovního hřiště žádat o dotace. Nyní, kdy obec neni výhradnim vlastnikem o veškeré
případné dotace zbytečně přichází. Kdy bude řešena situace týkající se vlastnictví
"sportovního" hřiště? Nehledě na fakt, že předmětná plocha je vedena jako orná půda a lze
těžko získat dotace na údržbu a rozvoj, neexistujícího" hřiště.

10. program jednání zastupitelstva obce - vedeni obce porušuje zákon číslo 128/2000 Sb. §93
odst. 1. - obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úředni desce obecního úřadu alespoň 7 dni
před zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě
obvyklým (obecni rozhlas, plakátovací plocha atd.). Občané nemají možnost se
k projednávaným bodům vyjádřit Ue to jejich zákonné právo), jelikož obecni úřad
NEINFORMUJE občany o projednávaných bodech.

Petr Bayer

KLesnu 193
Lhota
277 14

petr. bayer@seznam.cz
tel. 736214989


