
Zápis č. 11/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9. 6. 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
6) Hodnocení uchazečů na zakázku malého rozsahu .Lhota - tlaková
kanalizace - ze 17. 5. 2011"
7) Usnesení
8) Závěr

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

Omluveni: František Uřidil

Návrhová komise: Bc. Radka Kratochvílová, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: p. Otakar Popper

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 Bc. Radka Kratochvílová a Mgr. Václav Slezák,
ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák a Jiří Kolínský, zapisovatelem
byla zvolena všemi hlasy Alena Kopejsková.
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k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 26. 5. 2011 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Došlá pošta

M. Tenčl, Opočeň - pozvánka na projednání propojení cyklotras na MěÚ Brandýs n/L.- St.
Boleslav, dne 14.6. ve 14 hodin

Městys Všetaty - souhlas s užíváním stavby RD Martina Švece a Markéty Amlerové ve
Spojovací ul.

Městys Všetaty - pozvánka na kolaudační prohlídku novostavby RD Ing. Lukáše Anděla na
pozemku č. 282/8 v Široké ul. dne 14.6. ve 13 hodin

MěÚ Brandýs n/L. - St. Boleslav - kolaudační souhlas se stavbou studny na pozemku č.
290/19 pro Fr. Křápa, KLesnu 88

Iveta Baumruková, Praha 9 - žádost o převedení poz. Č. 562 a 565 z orné půdy na pozemky
stavební

Obec Mníchova Lehota, okr. Trenčín - pozvánka na 31. sraz Lhot a Lehat,
který se koná 1. -3. 7. 2011

Krajský úřad StČ kraje, Praha 5 - problematika dopravní obslužnosti StČ kraje, nová výběrová
řízení dopravců

Krajský úřad StČ kraje, Praha 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lhota za
rok 2010

k bodu 5. Diskuse:

Starosta na příští schůzce DSO Cecemínsko navrhne projednání problematiky dopravní
obslužnosti, dále starosta informovalo soutěžích SDH ve Křenku a v Zárybech, kterých se
zúčastnili naši hasiči, ve Křenku byli muži 3. a ženy 1., v Zárybech se muži umístili na 2. místě,
ženy na 6. místě. R. Kratochvílová se dotázala na sekání trávy v obci a jak bylo finančně
nákladné. Starosta informoval, že 1m2 stál 1,80 včetně odvozu posekané trávy. Mgr. V.
Slezák se dotazoval na humanitární sběr šatstva. Starosta bude kontaktovat o prázdninách
Diakonii Broumov, která tuto akci u nás zajišťovala, termín bude včas oznámen. Déle starosta
informovalo dodávce 25 ks krytů ke stožárům veřejného osvětlení. Instalaci provede p. V.
Tomášek, který zajišťuje údržbu veřejného osvětlení v naší obci. Ing. P. Dvořák vznesl
námitku k zápisu Č. 10/11 k bodu 3 a žádá, aby k zápisu Č. 9/11 bylo doplněno, že inicioval
k novému výběrovému řízení .Lhota - tlaková kanalizace". Ing. P. Dvořák informovalo
dotazu pana Markvarta M., Boleslavská 50 na vyřešení odstranění tvořící se louže v době
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silných dešťů před svým domem. Starosta k tomu sdělil, že projedná s odbornou firmou.

K bodu 6. Hodnocení uchazečů na zakázku malého rozsahu" Lhota - tlaková kanalizace - ze
dne 17. 5. 2011."

viz. příloha - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek z 9. 6. 2011

K bodu 7. Usnesení

1. za schválilo všemi hlasy na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (viz. příloha)
uzavřít smlouvu s předkladateli nejvýhodnějších nabídek -Ing. M. Chramostou a Ing. R.
Kaemerem, projekty vodovodů a kanalizací, Praha 4 - Kladno

2. za projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lhota za rok 2010, při
kterém byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
písmo c) zákon a přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO (§10 odst.3 písme. b) a c) zákona č.
420/2004 Sb.): 2 nájemní smlouvy nebyly opatřeny doložkou potvrzující platnost právního
úkonu ve smyslu zákona a na elektronické úřední desce nebylo dodrženo zveřejnění návrhu
rozpočtu na rok 2010 nejméně po dobu 15 dnů před dnem jeho projednání v za.

3. za schválilo všemi hlasy zaplacení faktury ve výši 205. 162,- Kč firmě EVT Stavby s.r.o.
Svitavy za provedení napojení tlakové kanalizace Obce Lhota na společnou ČOV - Dřísy.

K bodu 8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 22,00 hod.
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