
Z á p i • č. 3/11

ze; zasedán Z'.aatupite1stn. o.lJ.ce.Lhot.a, lr;t.eréa.'
ko alo d.e lOo~.2 11 od 19 hndi. na O úřad~· .e Lhn~o

Ero«ra.m: 1) Zahá.j lii
2) Volba návrhD~ komise, ověřovatelů zápisu a zapiso~tele
3) Kontrola zápisu z mi ulého za dáni
4l) Došlá. pošta
5) Diskuse

) mmeseni
7r) ZB.Ďr

Pni tOlUli":Jla.BJKrkav.e, Bbo Ra.dka Kra\ocllrfJilová, Framt.iišek w;ř:iidlil,!l«r. Vác1.av S,luák,
Jl:iiřiKo1ina:kj, i:rrgoPaVJel Dvořálc, .t1en. KopeJ&ková.o

Návrhová1 kom:iiu::iqo P•..-l. D~ik, Fra.llitl:.iišek~d:iilJ.
Ověňo~Ů8lé aáp:iisu:mcr. Václaw ~~ezák, Jiři Knliaskj.
Z'ap:iieo'U.ti.el::Mena Kopejeková.

K .;ednotl i!Ým bodům proKramu:

k bndu 1J: Zahájeni.

Veřejné za.sedáni řidil starosta abce p. Jan Krkavec, který v ú.adu veřejn'ho zasedání
přivita.l přitomné členy za.s.tupit-elstva.obce (m). Prohlá il, že j8:dnári 00 je řá.dně
svalá a ~hlášeno. KOKstatova.l přitomno8t všech č~nů ~O a proh~ásil zteediaí za
usnášenischopné. Návrh progra.mu jednáni ~O byl sohválen všemi hlasy.

k bodu 2': Volba návrhové komiee! o-.:ěřovat.elůzápisu a zapiaovat.e1.eo

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy ing. Pav. 1 D~ák a p. Fra.ntišek Uřidil,
ověřovateli zápisu byli zvoleAi všemi hlasy mgr. VáclawSlezák a p. Jiří Kolineký,
zapieovatelem byla zvolena všemi hlasy pí. Alena Kopejsková.

k bodu. 3: Kontrol zápisu z minulého:- zasedáni.

atarosta ob~e pro.hlásil, že zápis z minulého zaaedáni ~O ze d e ~ffol.20l1 byl zvol -
nými ověř~~ateli oT.ěřen a. vyložen k nahlédnuti na Obecnim úřada ve Lhntě. .byly proti
nemu vzneseny žádné ná.mitky ani připominky.

k hod \J) 4: Doš lJá poš ta.

DSO Ceceminako - in~armac. ~ koftáni 3. repr. plesu sdrwže.i, kt.rý 8e kon~ dDe 12.3.11
v HJ.avenci

nao Cecemínak~ - Smlouva o zajiš~ni f~nancováni projektu "Ceeemin.ko - ČOV a tlakovE
kanalizace - I. etapa"

S Infokanál - informace o změně a.dre8Y'společnos ti 'zasíláni SJIS zpráw oltčanů )
Měetys Všeta.ty - nařízení ústního jed.'ni v. ~ci naši atižftosti na haTarijni staw
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roaeetavě éha..ofujaktu T ul. K L JIlU 100 f'jjo T.A\MlS, (du 22..2..2011od. 9 holil

MěetYiflVšetll.ty- ú·zemní rozhodJlutí pro stavfu.tdom ČOV ingo Jielleray Gerse1iihov.é v uildieli
~rová 1 3

Staroeta. měeta. Brandjs n.L.- St-BD1 •• l.:", - pozvi ka pro 3tarost.u na all.!oleJrl(lJ ieš.ni
mimořádných událostí, které e. koná dne 23.2.2011 od 9,00 hod. v Bra djae

PIK Vítek, Praha 5 - návrhy smluv o budaucíCh emlouvách kupních na odkoupeni pozemků od
pí. Šimonkové, pí. Přibilové, pí. Ryeplerové a p. Václavíkll..

k bodu 5: Diekuse.

Zastupi~elé projednali Smlouvu o zajištěni financování projektu "C.~eminako - ČOV a
tl ková kanll.lizace - I. eůapa" a maj.tkov.~m vypořádání v eouvi8loet~ ~budov&nou
inveet~cí č. 1/20l1/DSO - vi. ueneeenío Dále zaetupitelé projednali Smlouvy o b~doucích
smlouvách kupních mezi Obcí Lhota a Dagmar fiimonkovou, Jjulií Přibilovou, Dagmar Ryepl~-
rovou a ~iloel&v.m Václavíkem o u~~eni kupních emluv budoucích, týkajíoí se odkoupeni
jej~ch podil~ vlastnictv~ pozemk~ po zemře Františku Váalavíkovi. Pozemky jsou součá-
stí ulic v chatové č'eti obce - viz usnesení.

k bodu á: li sne 15 e ní.

1) Zaetupiitelstvo obce Lhota. schválilo -memi hlasy Smlouvu. o zajištění finll.ncování
projektu "c..cemínsko - ČOV a tlaková kanalizace - 1. etapa" a majetkovém vypořádání
v souvislosti s vybudovanou in~eticí č. 1/2011/DaO. Hlavními účast.íky s~louvy
jeou Svazek obcí Cecemínako a obee Dřísy, Ovčáry, Nedom~ce, Lhota , Sudovo Hlavno,
vedLejšími účastníky této emlouvy jeou obc Konitopy, Koatelní Hlavno a Hlavenec.

2) Zaatupiteletvo obce Lhota echválilo všemi hlaay Sm1ou~ o budoucích smlouvácfu kupních
mezx Obcí Lhota a Dagmar Šimonkovou, by.tem Police nad Ketují, zaatoupené Petr.m
aimonkem, byt.m Hronov, týkající ee odkoupeRí 1/3 podílu vlastnictví níž. uvedených
pozemků, dále mezi Obcí Lhota a J!ilií Přibflovou, byvem Česká Lípa, týkající se od-
koup ní 1/3 podílu vlaettnictví níže uvedeftých pozemků, dále mezi Obcí Lhota a
Dagmar Ryaplerovou, Bytem Brandýe nad Lab m - Stará Boleslav, týkající se odkoupeRi
1/& podílu vlaetnictví níže uvedených pozemků, dále mezi Obcí Lhota a Milo lave.
Václavíkem, bytem Káraný, týkající se odkoupení 1/6 podílu vlastnictví pozemků p.čo
2.6/19, 266/25, 269/36, 269/37, 269/3B, 269/39, 269/40, 269/41, 269/42, 2.69/43,
269/44, 2.69/45, 269/46, 273/25, 273/26, 273/27, 273/28, 279/28 a 2Bl/2 v obci Lhota
(k.ú. Lhota u Dříe). Pozemky byly eoučáetí dědického řízení po Františku Václavíkovi
a o,ly převedeny do spo1uvlastnictví budoucích prodávajících.

k bodu 7:: Závěr.

Starosta poděkoval přítomným členům zaetupiteletva obce za účast na dnešním jednáni.



- 3 -

Dn ění zasedání (10.2.2011) bylo ukončeno ve 21,00 hodin.

Ve Lhotě dne 10,2, fOlt
,

zapi.o •••.tol .o/-~.d', .....................

Ověřoyatelé zápisu

Starosta obce


