
Zápis č. 10/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 26. 5. 2011 od 20 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Došlá pošta
5) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil, Mgr. Václav Slezák,
Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková, Jiří Kolínský

Návrhová komise: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: František Uřidil, Mgr. Václav Slezák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení

Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (Za). Prohlásil, že jednání za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů za a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání za byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy p. Ing.P. Dvořák a J. Kolínský, ověřovateli zápisu
byli zvoleni všemi hlasy p. F. Uřidil a Mgr. V. Slezák, zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
pí. A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 12. 5. 2011 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.
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K bodu 4. Došlá pošta

Městys Všetaty - závěrečná kontrolní prohlídka přístavby palírny Ing. Jiřího Lípy, U Rybníka
16, která proběhne dne 16. 6. 2011 ve 13,00 hod.

Městys Všetaty - rozhodnutí o umístění a provedení stavby RD manž. R. a M. Čapkových v ul.
Nová parc. Č. 295/54

Městys Všetaty - rozhodnutí - povolení k odstranění stávající chaty č.e. 044 v Široké ul., pro
Ing. J. Krásu

ASEKOLs.r.o., Praha 4 - oznámení o změně a podmínkách sběru odpadního elektrozařízení

k bodu 5. Diskuse:

F. Uřidil informuje o výrobě branek pro malou kopanou a následném zakoupení sítí. Mgr. V.
Slezák se dotazoval na zpomalovací práh v Hlavenecké ul., který by tam však svůj účel
neplnil. Muselo by být instalováno více prahů k dosažení potřebné bezpečnosti. J. Kolínský
informovalo zakoupení a instalaci zabezpečovacího zařízení na budovu SDH Lhota. Ing. P.
Dvořák se dotázal na ordinační hodiny praktické lékařky Mudr. J. Klemanové v místním
zdravotním středisku. Od června 2011 jsou zrušeny čtvrteční odpolední ordinační hodiny,
jako důvod pí. Mudr. Klemanová uvedla nedostatek pacientů a sdělila, že úterní ordinační
hodiny jsou postačující. Dojde ke změně zprostředkovatele služby odvozu fekálií obecním
traktorovým návěsem, místo p. F. Klímy ml. Bude službu zajišťovat p. V. Rejšek rnl., o této
změně budou občané včas informováni. Další dotaz se týkal mlýnu Dřísy, dle posledních
informací Obec Dřísy od záměru odstoupila. Další z dotazů se týkal školení p. starosty o
veřejných zakázkách, starosta informoval, že navštěvuje pravidelné školení starostů a
popřípadě informace čerpá ze Sbírek zákonů. V minulosti pí. Kopejsková informovala o
možnosti zakoupení čerpadla k okysličování vody v obecním vodovodu, které by vedlo
k stálosti kvality pitné vody. Tato záležitost se projednává s provozovatelem p. Matějovským.
Dále byl vznesen dotaz ohledně odprodeje pozemku pí. J. Peroutkové o výměře 4m2, pí.
Peroutková s cenou 500,- Kč za 1 m2 souhlasí. R. Kratochvílová navrhla rozeslání SMS zprávo
nabídce přijetí pracovníka na údržbu zeleně v obci. Pí. A. Kopejsková navrhla požádat SUSo
posekání trávy na křižovatce s mělnickou silnicí za železničním přejezdem - starosta požádá
Správu silnic o provedení údržby.

k bodu 7. U sne sen í

1. Zastupitelstvo obce Lhota schválilo všemi hlasy kupní smlouvu mezi D. Šimonkovou, J.
Přibilovou, D. Rysplerovou, M. Václavíkem a Obcí Lhota o nákupu 19-ti pozemků z jejich
vlastnictví do vlastnictví obce za celkovou kupní cenu 532480,- Kč. (viz. příloha č.10/11-1)

2. Zastupitelstvo obce Lhota schválilo všemi hlasy smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení Č. 01/MOB/2011AK7 mezi fr. ASEKOLs.r.o. Praha 4 a Obcí Lhota
prostřednictvím jejich mobilního svozu.
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k bodu 8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno 21,40 hod.

Ve Lhotě dne :t~:..~ ?..p.'!!. .
, '

Zapisovatel: t1~4..: .
JI

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:
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