
z, á p i. č , 8/11

ze za.,edání ZA.tupiteIatva obae L ota, které .e
konal.lctdn 2:&.4 ••2.011. od 20 hodin. na Ob.eeri. Uřadu "Je Lhot-ě••

Prograa ~ 1) Z"a.hájs.í
2) Volba n~yrhové komiae, ověřovatelů zápi.u a ~pisovatele
3) Koatrola zápieu z .iaulélio za edáni
4) Došlá pošta
5;) Ddiskuee
6) Výběr výrobce obecnfho znaku a praporu
7) Uitrreeeaí
8) Z:á.věr

Přítomni: Ja~ Krkav~~, BC. Redka KratQchyíloT.á, František Uřidil, Igr. Vac~aw ~l~k,
.Iiři KolínSký, Ing Pa.Tal DT.Ořák, Al.lla Kopej"ková.

~rávti1ovákomiee: In"g•.PaT.el Dvořák, JJiři Kolílt8ký.

O~řovatel.é zápisu: ~r ••Václav alezák, František Uřidilo

Zapieovatel: Alana Kopejaková.

K j'ednotlivým bodl'lmpro-gramu:

k bodu 1: Z".ahá,ieni.

Veř8jfté zasedání řídil etaroeta obce p. ~&n Krkavec, kter~ v úvodu veřeiaéh~ zasedání
přivi taJ..pří tonmé čI.., za~1Ulp:iit..elst.vaobce (:MJ). Prohlásil, že- jedllání W je; řádně
~vo1áno a vyhláaenoo KoftBta~oval přítomAoet Yšec~ čl.enů ~ a prohláeil ~e.dáni Z~ us~-
šelriacllopné. Návrh; programu jedminí 2.0 by;l &chválezr všellllihlasy.

k bodu 2: Volba návnhové komr.,e. ověřovatelů zápieu a ~pr8~te1e.

Do návrhové komise byli zvoleni v.ěadi hla.sy ln-g. Pa~ J;lvořáke.p. JJiří Kolí ský, 0,"-
řavatreli zápieu by1± zvoleni všemi hlasy ~r. Václav a1ezák e.p. Frantďaek Uřidil,
z&pieoYa~lem byla. z~ena věemi hlasy pí. Alena Kopej.kováo

k bodu 3: Kontrola zápi.u z miauléha; zaaedáni.

S.taro.ta obee prohlásil, že zápiaz minulého za..edání ze z-" dJle 14.402011 b~l zvO'lenj'mi
ověřovateLi ověř •• a ~lož.Jl k nahlédnuti na ObecJlím ~řadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzne.eny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 4: Do v"lá pošta.

MěÚ Brandja n.L.- St.Bole.lav - sdělení o yYúčtová_í a1užeb 80C. pece, bude za 2.Q LOl1
v čsx~nci 2011 e 1.Q 2011 - Y úhrmu za celé pololetí 2011



- 2 -

liiěstyeVšetaty - územní l!louhla.1!a .ouhlalS lil provedením ohlášené sta.yby dTnugars.ž8
p. Milana Duchsně u rod. domu čp. 177 v Lesní ulici

~aro.Xa~8. Peroutkoyá, HlaynOY6ká 54, Lhota - žádo~t o,odkoupení,č~~ti po~emk~ poč.
494 v k.ú. Lhota u Dříe z Yla~t~ic~Y1 obce oc ~mere cca 4 ~ •

Ing. Jiří Lípa, U RybllíkE 16" LAota - žádo.t o dloultodobj prona jem poze:mlcupřii oplo-
cen u rybníka (kalu)" k žádo.~ I~ •.JJ Lípa jftít.ě·daplLD:í~eom8tro
plárr k ~,j~něni .itua~.

k bodu 5: Diaku88.

FraJltiš8k Wřiidi1.přednesll žádo~t fa;t.':ltali.tůa: zakoupemí .1. ti prs: bTa.~ malé kcpaaé ,

č.muž bude ~~oyěno. Mgr. Václ8.Y Slezák pod&l náyr,h na přijmutí obča.a na ud~ibu ~o

zeleně, at&ro.ta k ttomu .dělil, že tato ~zya byla y minul .ti několikrát vyhliěe.a,
8.1e bez oduyY. Ing. P...,elDyořák ife dotázal na výměnu pG.Škozenýc}i1pat;iicu atlcrearů
veřo o~ět1ení. Staroeta k tomu' sdělil, že j~ po. proyedeIém ~běnu oij~adKi, Dále
I.Jlg,. PoDyořák doporučil za pořadatela Dět8kého dne po Mimala Pro-k.še:, S:pojoyací 1940

k b-odu i.: Výběr rtrabce obecní}:ro)znaku a praporu.

Výběr 8e provedl z. 3 došlých nabídek:

1) ALER~ON Brno, Královo Pole - nabídka kompletní dodávky obec •• ymbolů: 94.é60,-Kč
2) Velebný-Fam s.r.O.J Ú.tí n.Orl.- nabídka. kompl. dodávky obec. symbolů: 55.704,-Kč
3) NEKA, Starý Plzl'nec - nabídka kompletní dodávky obe:cních mYl1lbolů:39.40.7,- Kč

Na základě ~ěchto nabídek ZD vybralo dodaya~.le - yiz uenaeeni.

k bodu 7: li: s ~ e I!I e II: í .

1) Zastupitel~tvo obce sehválilo všemi hlasy dodavaue1e obecnica .ymbolů fi. NEKA"
Starý Plzenec. V první etapa: s. nakoupí smaLt. oyálný obacni znak, 2 venoyní va:.aj"-
ky a 2" uYÍt'&d. a.dul. z PVC, vY. za úhrm. cenu 18.000,.- Kč,

2) Z~upitaLatyo ob e schválilo yšem~ hla8~ záměr obce odprodatt z& ~~ho majetku
čiet pozop.č~ 494 v k.uo Lhota U Dřís o yýměře 4 .2za canw 500 Kč/m2, Rí.J.P~u~~o

3) Z'a tupite1JlI5t..yoob«a 1158h-.:álilověa.mii hbey nákup 25 ks pa1Liicke..•.t..(dárůa.lf;eř.j;a'é1to

ocyě;U.ní v celko C1mě 39.600,- Kč.

k bodw 8: ~Yěr.

Starosta poděkoval přítomným zaetupit.lům za účaet na dnešním jednání.

Jlednáni bylo ukončeno v 21,45, hod. Starosta. obce .O •••••••••••• Q.O ••

~ '28 lf t2011Ve Lhote dn-e •••••••'••~••••••••
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