
Zápis č. 12/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 23. 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) Usnesení
7) Závěr

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

Omluveni: František Uřidil, Jiří Kolinský

Návrhová komise: Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Bc. Radka Kratochvílová, 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 (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny členů ZO a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasy.

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

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková,
ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Bc. Radka Kratochvílová a Mgr. Václav Slezák,
zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 9. 6. 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 - souhlas s užíváním novostavby RD Ing. Lukáše Anděla na pozemku č. 282/8
v Široké ul.

Městys Všetaty - rozhodnutí o umístění stavby dom. ČOV manž. M. a R. Čapkových v Nové
ul. na poz. Č. 295/54

Geodetická kancelář, Praha - Hostivař- pozvánka na vytýčení hranic u pozemku parc. Č.

60/2, dne 28. 6.2011 ve 12,00 na místě

Obec Nedomice - informace o semináři SMO pro zastupitele

Obec Dřísy - pozvánka na člen. schůzi DSO Cecemínska, která se koná ve čtvrtek 30.6.2011
V 18,00 na OÚ Nedomice

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

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informoval zastupitelstvo o schůzce v Brandýse n/L, která se týkala propojení
cyklotras vedoucích přes naší obec. Nová cyklotrasa by vedla přes les k nádraží do St.
Boleslavi s možností využití vlakových spojů. Ing. Pavel Dvořák navrhl v rámci čerpání dotací
na cyklotrasy využít tuto možnost a zpevnit cesty stávajících cyklotras navazující na ul.
Hlavenecká a Křenecká. R. Kratochvílová informovala o prázdninové fotosoutěži. Mgr. Václav
Slezák podal návrh navrhnout na DSO Cecemínsko zřídit obecní policii. Ing. Pavel Dvořák měl
dotaz ohledně změny ve vývozu fekálií. Smlouva s novým provozovatelem bude projednána
na příštím zasedání jak sdělil starosta. Ing. Pavel Dvořák se dále dotázal na správu web
stránek od RNDr. Střechy a také informovalo 5. ročníku soutěže SDH O pohár starosty obce
Lhota, za účasti 7 družstev mužů a 3 družstev žen, kde na 1. místě skončilo družstvo Konětop,
2. Lhota a v ženách jsme se umístili na 3. místě.

k bodu 6. U sne sen í

1. Zastupitelstvo obce projednalo Návrh Závěrečného účtu hospodaření Obce Lhota.
Závěrečný účet byl schválen všemi hlasy s výhradou - chyby a nedostatky nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písmo c) (§ 10 odst. 3 písmo b) zák. č. 420/2004 Sb.]
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3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Smlouvu o pronájmu mezi Obcí Lhota a Ing. Jiřím
Lípou, U Rybníka 16, Lhota. Jedná se o pronájem dvou pozemků ve vlastnictví obce parc. č.
405/16 o výměře 29 m2 a poz. parc. č. 7/2 o výměře 13,5 m2 v k.ú. Lhota u Dřís na dobu 10-ti
let s pěti letou opcí za roční nájemné lS0,-Kč.

4. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy rozpočtové opatření č. 1/2011 Obce Lhota.

5. Zastupitelstvo obce projednalo Návrh Závěrečného účtu hospodaření OSOCecemínsko za
rok 2010. Závěrečný účet byl schválen všemi hlasy bez výhrad.

6. Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření OSO
Cecemínsko za rok 2010, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno 22,10 hod.

Ve Lhotě dne ~.?.~..§.~..?..9.1.1... . Zapisovatel: :..ff~ ~.If.: .

Ověřovatelé zápisu: ....A.!::4:~4.~.0..~ .

Starosta obce:
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