
z: á p i • s. 5/11

ze zasedání Za tupite1etya OGoe Lh~ta, které .e
konalo dne 100302011 od l~ hodin na Obecním úřadu v~Lhotě.

Program: 1) Zahájeni
2.) Volba n 'vrhov' komise, ovi:ř~vattelů ripiieu a a.pi.ova:ul.
3) Konttrola zipisu z minulého za~ dáni
4) Došlá pošta
5) Di8ku.
6) Ueneeení1) Z'á.věr

Přítomní: .r.•.n Krkanc, Bc , Radka KratochYilová, František Uřidil, Jlgr. Váelav Slezák,
Jiří Kolinsky" Alena Kopejsková, ingo Pavel Dvořák.

Navrhová komif!e: František tuřidil, Jiří KolinskÝ.

Ověřovatelé zápisu: mgr. Václav Slezák, BC. Radka Kratochyílová.

Zapisovatel: Alena Kopejsková.

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zaháj~ni.

,etejné zaa dání řídil 5taro.ta ODce p. Ja Krkavec, který v úvodu veřejného za.edáni
přivítal přítomné členy zastupiteletva obce (ZO). Prohlásil, že jednáni ZO je řádně
svoláno a vyhlá&eno. Konstatoval přítomno.t všech členů ZO a prohlásil zasedáni za
usnášeníechopné. ávrh prolramu jednáni ZO byl schválen vě mi hlasy.

k bodu 2: Volba návrhov' komise, ověřovatelů zápi.u a !apisovateleo

Do návrhová kOlllisebyl.iJntolelli viemi hlasy Fra tivek UřiJ.dila Jliři KolíJlaký, ověřov~
taH zápiau byli! zvoleni vaemi lasy m r , Václav S-lezá.ka Be , Radka KratocAvilová, za..-
p~ovat81elll byla zvolen všelllihlasy pí. Alena Kopej_ková.

k bodu 3: Kontrola zápi.u z minulého zasedáni.

ataroet obce prohlásil, že zápis z minulébm zasedání ZD ze dna L4.2.201l by1 zvo~enjmi
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnuti na Ob~nim úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 4: Došlá pošta.

Měatys Všetaty - souhla8 s provedenim ohlášené stavby, opravy zeměděleké kolny u čpo 36
v Boleelaveké ul.

Městye Všetaty - kolaudačni rozhodnuti, eouhlae III užíváním rad. domu manž. Václ.'avaa
Radky Rejškových v Boleslavské ul. čp. 5~.

Policie ČR, dopr. ilispektorát ){ělliik- vyjádř. i k lilitni úpravě ohlo zpomal. prahů
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Měetye Všetaty - územní souhlas 8 provedením stavby RD p. ~omislaya ~uly v BolesLayské
ulici

k bodu 5~ Diskuse.

&taromta informOval o schůzce DSO Cecemineko ve DříeecA, o pokračující ~ý8tavbě .po~AČ-
ná ČOv,,, ktrerá pokračuje dIa harmonogramu prací,. o podílu oo.-ce(1/5) za provedené prá.ce
ve vý!i S25.608,- Kč, které je třeba uhradito Bc. Radka Kratochyílová informovala o
iniciativě maminek uepořádat před~elikonoční dílniěku pro malé děti v eále Restaurace
Na Malém plácku, kd~ ni děti zhotoví dárky k Velikonoc~m. Mgr. Václav Slezák informoval
o nutnasti ořezání stromd na ulici před domem čpo 19 p. Fr. ~omtška, které .ám provede.
Dále navrhl zorganizo.,at v ns.,šío'b'eipe ti.ci s podpil!lYobčanů proti yýet"Ybě obilního'
mli;ýnave Dřís.cll,. ccm bud~ mít do.ps.di pro Baši OB':C (prach, přetížení komunikací, na-
rušení krajinného rekreačn{ho rázu olice).
Ing. Pay.ellDVQřák in:!ťormoy.a.lo 'I1ýsledku 8,out.ěž'e o n:ejyýhodJrější lla.s'idk:upro.r.kt.u re-
konetrukee mult~funkčn1 oli.eRd Budovy ~o vy,tvoňsni MateřSké akolky v podkr~ ijýva19
Školiy v BOL.s~a~8ké ul. č. 370 ~ako nevýhodnější nabídka byla po~ouzena nabídka akad.
arch. P•.v~ Komárka z Prahy 10, kde eena projektu byla 7194.000,- Kč a náBh.d~ náklady
realizac~ yrndektu jSou 8.91tO.000,- Kč.

k bodu ~~ U s • ti se_ í t

1) Za8tupitelstyo obce
stavbě apolečné éov

c yálilo všemi hl •.sy úhradu porlílu o~e za pra~de.' práce
O C.~emí.sko v. výši 625.808,- Kč.

~) ~e~upit.elst~ obce rozho~lo hl •.eo~á ím v poměru i : 1 (ia o P. Dv~řák byl proti),
~a yýš. nákl •.dů •. realizaoi rekoaatrukce ,budovy bjy •.lé školy na multifuakč í ~uži-
ti ~o m•.t,eřské školky, llám TJ" ~a8noeti nedovoluj. tuto •.k i realiz,cnato

k bodu 1: Závěro
St •.rosta o~ poděkoval přítomným zaetupitelům z •. úč •.• t n dneš ím zs.Bedání~

Z•.eedání bylo ukončeno v 21, 00 hodino
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