
~ á p i e č , 1'/11

za zasedání ZAetupit Istya ab.e
konala d.e 14.4.2011 od ao hodi

9

Progra,m: 1) Zahájení
Z) Volba náyrhoyé komise, o~řovatelů zápisů a zapi oT&tele
3) Kontrola zápisu z miaulého ~a8edání
4) DGšlá pošta
5) Di kuse
6.) Uluresení
7,) ~Yě.r

Při tOllli:Jlam l'rkayev, Be-, Radlca KratochNiloyá, l14&roVá.elaw ~Ue-zák, FrantiišelcUřidlil,
Ingo Pavel Dyořák$ Jiří Kolinekýo

~áyrhoYá komise: Mgr. V'clay Slezák, František Uřidil.

Qvěřovat8lé zápisu: Ing. Pa~l Dvořák, ~iři Kolí ~kýo

~apisovatel: Bc. Radka Kratochyíloyá.

K jednotlivým bodům programu:

k bodu l: Z'ahá,je_i.

Veř jné zasedá~í řídil starosta obc p. Jan Krkayec, který v úvodu yeřejnéhQ zase 'ni
přivítal přítomné členy zastupitelstva obce (za) a ln•• Jiřího Lípu. Prohlásil, že
jednání ZD je řád_ě svoláno a vyhláš._o. Konstatoyal přítomnost nadpoloviční většiny
členů za a prohlásil zasedáni za usnášení chopné. Návrh programu jed_~ní za byl 8eh~
len všemi hlasy.

k bodu 2: Volba návrhové komise, oyěřoy telů zápi8u a zapisovatele.

Do návrhoyé komise byli zvoleni všemi hl sy Mir. Václav Slezák a František Uřidil,
ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Ingo Pavel vořák a Jiří KolínSký, zapiso-
vatelem byla zvolena B~. Radka Kratochvilová.

k bodu 3: Kontrola zápisu z miaulého z,.edání.

Starosta obce prohlásil, ž. zápis z miBulého zasedání za ze dne 31.3.2011 by,l zvole-
nými ověřovateli ověř n a vylože k nahlédnutí a Obecaím uřadu ~ Lhotě. eb~~~ proti
němu vz seny žádné námitky ani připomínky o

k bodu 4: Došlá pošta.

AVE CZ Benátky n. Jiz. - nabídka čiětě í (zametáni ulic) spec. technikou
MěÚ Brandý. n.L.- St. Boleslav - oznáme.i o zahájeni staveb iho řízení T:e ykci rekons-

trukce silnič ího mů tku za obeí přes Hlaynov ký potok



- 2. -

MěÚ Brandýs n.L.-St. Boleslav - 6ouhla~ s provedeftím ohláěené tavby dome ČOV pro In o

~ele.u G.ergelitsovou, Borová ulo čpo 183
Městye Všetaty - územftí souhlas a dřevoetavbou zahradního domku u čp. 1715 v ul. K La~nu

pro Vladimíra Rygaliaa
~ě8tys Vš taty - územRí rozhodnutí o změ ě využití ú~mi z le~ního pQZeaku na zahradu

parco č. 295/32 u čp. 175 v ul. K Lesnapra Vladimíra Rygalina
Městys Všetaty - územní ros od utí o změ~ě využiti uzemi z l~sniho pozemku Aa zahradu

parco č. 295/54 v ul. ová pro ma~ž. Čapkovi
Mirosluv Macháček, Nbv~ 171, Lhota - žádost o ouhla s dělením pozemku parc.č. 295/1~
Obec Dřísy - faktura za provedené práce v ~bdo 01.-03./2.Ull za teeh.dozor i veetora při

stavbě spolo ČOV Cecemínsko

k bodu 5: Diskuse.

Starosta informovalo tom, že objed á zameteni ulic Hlavnovská a Křenecká, kam yYjiždi
zemědělská technika z poli, u fi. AVE CZ s.r.o. Dále se diskutovalo o žádoeti p. Yirasl.
Macháčka o eouhl a 8 děl ním pozemku pro rod. dům, čímž by vznikla nedostatečně velká
parcela o výměře 4~0 2. Ing. Jiří Ldpa v souvislosti s tlak. kanalizací informovalo
mo~nostech získání dotací na jej) výstavbu, cGi také sledujeme a bez nich výstavba .-

bude možná. Nyní bude vydána výzva uchazečům k pod~ftí nabídky na zakázku mal ho rozsa-
hu "Lhota - tlaková kanalizace" - předmět m je zpracováni projektové dokumentace pro
ačely staveb ího řízení včetně obstaráni stavebního povolení. V závěru ještě staroata
informoval o možnosti Uhrady poplatk~ za odvoz odpadu od chatařů zasláním na hěžn~ účet
obceo

k bodu G.: U a., ~. e Jrí •

1) Za tupitelstvo obce schválilo všem~ hlasy výz~u k poda.á Babidky ~ u~halečů~ na za~
kázku malého rouahu "Lhot. - t1aková ke.n-a1izace"-předaět.em je zpr ová,I'Íp j-k1í.o:Ú

dcrkUlle.t:ac:epro účely sta"•• ího řiH.í wče'tllrěob'ttar.s.ristavebního povolaÍo

2) Zastupite1~tvo obce ~cliTálilo vBemi hlasy úhradu podilw Q~.' za ~echnickj d~zor ~.T8e-
tora při etavbě spol. ČOV CecremíJ!ekova vjsi 92.026.,.32Kč a čI Jr8ký při., ě-.:.e-k obe e
v8 výši 7.000,- Kč za rox 2.011.

3) ~stupitelstyo obce zamitlo žádoeů p. Wiroela-.:aY&chá~k& a Olgy chičkové, , 111,
Lhota o souhlas ~ děLenim p~emku pare. č. 2.9~/16 v k.ú. Lhota u Dřís ~ dů~u ~e-
dostat.č é velikosti taktt« odděle~ého pozemku '4~Om2) prcr s'ttayburadi••'ho domu.
Hlasová.i: pro zamitnuti - 5 hl eů, zdržel e - 1 hlAS.

k bodu 7r:. Z'Á.věr.

Starosta obce poděkovaL přitomným za tupitelům a lAg. Lípo~ za účaat na d eš.im j.u•••i.



~8edáDí bylo ukončeaa, y-« 22 hadinyo
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