
Zápis č. 13/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 7. 7. 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 23. 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
Judr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Praha 4 - Dražební vyhláška na dražbu zabavené věci
- sekera Fiskars, proti povinnému Milanu Gahérovi st., bytem Boleslavská 10, Lhota, dražba
se uskuteční 29.8.11 v 9hod na adrese Tyršova201,253 01 Hostivice

Judr. Michal Pacovský, advokátní kancelář Praha 8- připomínky k návrhu smlouvy o dílo
č. 0511 jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro akci Lhota - tlaková
kanalizace

k bodu 5. Diskuse:

Starosta obce a R. Kratochvílová informovali o schůzce DSO Cecemínsko, která proběhla
30.6. 11 na OÚ v Nedomicích. Předmětem schůzky byla bilance prací DSOa na tlakové
kanalizaci. Dále R. Kratochvílová informovala o fotosoutěži. Starosta informovalo výměně
patic u veřejného osvětlení. Ing. Pavel Dvořák informovalo noční soutěži SDH v Hlavenci. Ing.
Pavel Dvořák informovalo poškozeném uzamykání závory před vjezdem do ochranného
pásma vodního zdroje v ul. Na Průhonu, tuto závadu sám opraví.

k bodu 6. U sne sen í

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy smlouvu o pronájmu traktorového fekálního
návěsu TFN - 5 panu Václavu Rejškovi, Boleslavská 59, Lhota za roční nájemné ve výši
10. 000,- Kč.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Smlouvu o dílo Č. 0511 o dodávce projektových
prací a ing. činnosti mezi objednatelem Obcí Lhota a zhotoviteli Ing. Michalem Chramostou -
projekty vodovodů a kanalizací, Kubištova 6, Praha 4 a Ing. Radkem Kaemerem, Váňova 907,
Kladno. Předmětem smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení na akci Lhota - tlaková kanalizace v termínu do 31. 12. 2011 za celkovou
cenu 294.000,- Kč včetně DPH.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání a dosavadní práci.
Jednání bylo ukončeno 21,50 hod.
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Starosta obce:
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