
Z á p i. Čo i/ll

ze zas-dáni Zastupiteletva o Lhota, kt.ré se
ko alo dne 31.3.2011 od 19 hodin na Ob~.í. úřadu .e Lhotě.

Program: 1) Zah!jení
2) Volba návrhové komise, ověřovatela zápisu a ~api8ov&t.le
3) Kontrola zápiau z mimuléao zasedání
4) Doš1á pošta
5) Disku e

) Projednání návr u rozpočtu oboe na rok 2011
1) Usnesení
6) Z'ávěr

Přítomni: J.:ar KrkaveOg Be , Radka Kratochvilová, ~. Václa,w SI zák, Ing. Pa~l Dvořá.k,
Alena Kop.jeková.

Omluveni: František Uřidil, Jiří Kolí kj.

ávrhová komise: Mgr. VáolaT Slezák, Alena Kopej ková.

Ověřovat.lé zápiou: Ing. Pav.el Dvořák, BC. Radka Kratoohvilová.

Zapisovatel: AI.Ba Kop jeková.

K .jednotlovim bodam programu:

k bodu 1: Zabáje í.

Veřejné zasedání řídil staroeta obce p. Ja Krkavec, který v úvodu veřej~ho zasedáDi
př~vít 1 přito ' členy zastupitelstva ob e (ZO) a občaB1 p. .a.dláčka. Prohlá il, že
jednání ZO je řádnv svoláno a vyhlášeno. Ko tatoval přítomnost nadpoloviční většiny
členů ZO a prohlásil zas dáni za u8nášenfschop~. ávrh procra,mu jednání ZO byl se vá-
Len všemi hlasy.

k bodu 2: Volba návrhové komise, ověřovatelů zápi u a zapisovat le.

o návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy Mr. VáclawSlezák a pí. Alena Kop jeková,
ověřovateli zápisu byli zvoleni I • Pavel Dvořák a Rc. Radka Kratochvílová všemi hla-
8y, zapisovatelem byla zvolena vše.i hlasy pí. Alena Kopejsková.

k bodu 3: Kontrola zé.pisu z minulého zasedání.

Staro~ta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 10.3.2011 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnuti na, Obecním úřadu ve Lhotě. N.cbyly proti němu
vzne.eny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 4: Došlá pošta.

Městys Všetaty - návrh výroku územ.iho rozhodnuti o změně využiti pozemku pro pí. ~do
Macháčkovou,. Průhonu 82
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Mě.~e Vš taty - ú~mBÍ rozhodnuti o umíetěni atayby při tayby a přest~yby chaty p.
Václava Parkmanna v Lesní ul. č. 0115

Exekuční úřad Praha 4 - dražební vyhláška proti spol. F08-FOR, Lhota K Leenu 100 o
dražbě yěcí, která se koná dn 2104.2011 od 14 hod.

Elektromontáže Ko Uhlíř s.r.o.,Mladá Boleslav - žádost o podpis smlouvy o zřízeni
v-8cného vemene při st&Ybi l.přípojky pro pí. Truhlařikoyou.

k bodu 5: Diekuse.

Starosta i~ormoyal o účasti na kontrolní dAU atay y spol. ČOV Cacemineko, kt&r~ by

měla bit dokonče a kon em Le_t:.ošnichprázdnin, zatím ya tomu nasvV dč\lJje. • Radka
Kratoehvíloyá informovala o průiěhu přípray před~likonoční dí1.mčky pro děti, která
e uskutečni 17.402011 y eá~e Raetaurace a ~lém pláeku. Mrr. V~~LawSlezák podal
náyrh na čiitě í (zamet.ní) ulic, hlayně s yýjs~em z poli, coi bude projednáno fi.
&~ C~, která k tomuto účelu má potřeftaou techniku. Dále na~hl u~pořádáni humanitirni
sbirkyšatstT.a a daliích věcí - bude projednáBo e lliakonií Broumoy, která tyto akce u
nás zajištuj. anu W. edláčkoyi byly podány informace ohledně tlakoy~ kanalizace a
a nutné oprayě silnice čo 11/331 do Staré Boleslavi.

k bodu 6: Projednáni návrhu rozpočtu obce n rok 2011.

Starosta ohce eeznámil zastupitele e ko e ným náTrhem rozpočtu obce na rok 2011.

k bodu 71: ~TJ...:::.~:;....::;e...:::.;....;;;e~n~i~o
1) Zaetupite1styo ob e schyá1ilo yše ~ hlasy Rozpočet o~. LAota na rok a011 jako

IIchodkoYý.

z) Zastupitelstvo obce schyálilo všemi hlasy Smlouyu o salouyě budoucí o zřízeni věc.
břem ne, Lhota kN pro p.č. 559 a 5 O pí. Truhlaříková, č. lV-l2- 010 80.

k bodu ff: ZÁvěr.

&tarogta obae poděkoval přítomným zastup±~ lům a p. Sedláčkova za účallu na dnešním zase-
dánío

Zasedáni bylo ukončeno v 21,15 hodin.

Ověřovatelé zápisu
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