
z á p i Si; č. 4/11

ze zasedání Za8tupitelstva obce Lhota, které e
konalo d.e 24.202011 od 19 hodi na Obec.im úřadu ye Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba náyrhoyé komiee, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého z_sediAí
4) Došlá poš ta
5) Diskuse
6) U sení
11) Závěr

Přítomni: Jan Krkayec, BC. Radka Kr~tochyílová, František Uřidil, M r. Václa~ale~k,
In~. Pavel Dvoř~k, Alena Kopejekoyá.

Omluven: Jiří Kolínský.

Návrhová komiee: Bc. Radka Kratochyilová, Mgr. Václav Slezák.

Ověřoya~lé zápiau~ In~. Pavel ~ynřák, Františ k Uřidil.

Zapisoyatel: Alena Kop jsková.

K jednotliyým odům programu:

k Dodu 1: Zahájenio

V řej é za edání řídil starosta 08~ p. Jan Krkayec, který v úvodu veřejného zasedání
přivítal přítomné členy zastupitelstva o ce (ZD). PrOhlásil, že jed ání ZO je řádně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítOlD1lostnadpoloviční většiny členů ZO a prohlásil
zasedáni za ul!l:l1áěeníschopné.Návrh programu jednání z.o byl schvále. všemi hla8y.

k bodu 2: Volba náyrhové komi •• ověřovatelů zápisu a zap~sovatele.

Do návrhoyé komise byli zvoleni všemi, hla8y Bc, Radka Kratochvilová a :U,r. Václav 1..-

zák, ověřovateli zápisu ~yli zvoleni všemi hlasy In,. Pavel Dyořák a p. František Uři-
dil, zapisoyat.elem byla zvolelia vš mi hla.y pi. Alena Kopejsková.

k odu 3: Kontrola zápisu z minulého zasedání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z mi ulého zasedání ZO ze dne 10.2.2011 byl zvolený~i
ověřovat~li ověřen a vyložen k nahlédnutí na Ob cním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 4: Došlá pošta.

KÚ Středočeského kraje, odb. dopravy - úprava jízdních řádů , n~vrh na zrušení spoje
č. 27 linky 419 (9 odjezdem v 1 ,45 hod. ze St.Bol slavi a příjezdem
do Lho~ T 1i,55 hod a končící y Dří •.ch}

Městys Všetaty - rozhodnutí územní o umístěni př stavby chaty č. ev. 0115 y Leaní ulici
p. Václava Parkmanna
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k odu 5: Diskuse.

~taroeta informoval zastupitele o tavu návrhu rozpočtu na rok 2011. Dále zastupitelé
projednali návrh StČ kraje na zruš.ní spoje č. 27 linky 419 z. Staré Boleelavi. Protož
by nastala téměř 3 hodinová prodleva spojů y odpoledních hodinách, s tímto návrhem
nesouhlasíme - viz usneseni.

k bodu 6: U B n 8 sen i •

Zastupitelstvo obce schválilo všemD hlasy zachováni .poje č. 27 linky 419 autobusové
dopravy i za cenu přípl tku obce ve výši 1/3 na jeho ročni provoz, co:i činí 1.229 Kč
měsíčně, další podíly uhradi obc Borek a Dřisy.

k bodu 7: Závěr.

Starosta poděkoval přítomným zastupitel~m za účast na dn.šním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hodin.

v. Lhotě dne J.I;. :Z, 201!
•• 00000 ••••••••••••• 0 Zapieovatel

I

~~~ d...if" ·

OV8Ťovatelé zápisu .~~~~ .........•.

i~~~
•••••••••••••••••••••• o

::>tarost&obc ••••••••• o ••••••••••••


