
Zápis č. 14/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 21. 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
S} Diskuse
6} Usnesení
7}Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Mgr. Václav Slezák, Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková,
Jiří Kolinský

Omluveni: František Uřidil, Bc. Radka Kratochvílová

Návrhová komise: Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolinský

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 Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák,
ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolinský, 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 7. 7. 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
Městys Všetaty - návrh výroku územního rozhodnutí Ing. J. Krása, Široká 044, změna využití
pozemku z lesa na zahradu"

Městys Všetaty - územní souhlas manž. Knedlhansovi, Boleslavská 199, zastřešení terasy

pí. Jaroslava Peroutková - žádost o změnu v kupní smlouvě z důvodu zjednodušení
administrativy - změna na jméno její sestry pí. Hany Jirmusové, Boleslavská 35

FOS- FORs.r.o., KLesnu 100 - žádost o oddělení pozemku z poz. parc. Č. 288/11

Manželé Bayerovi, KLesnu 193 - žádost o pronájem části pozemku parc. Č. 295/39
k uskladnění dřeva

k bodu 5. Diskuse:

Jiří Kolínský podal návrh na organizování farmářských trhů v rámci Cecemínska. Mgr. Václav
Slezák upozornil na nevyvezené popelnice z důvodu naplnění posekanou trávou a podal
návrh na svoz na místo určené. Ing. Pavel Dvořák podal návrh na vyčištění ul. Na Průhonu od
náletu. Ing. Pavel Dvořák informovalo ceně domény pro obec 500,- Kč ročně. Starosta
informovalo kontrolním dnu na spol. ČOV, kolaudace by měla proběhnout do konce srpna
2011 ..

k bodu 6. U sne sen í

1}
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy oddělení pozemkové parcely 288/24 o výměře 709
m2 od poz. parc. Č. 288/11 v k.ú. Lhota u Dřís, která je ve vlastnictví spol. FOS- FORs.r.o.,
KLesnu 100, Lhota s touto podmínkou: kupní smlouvě bude uveden jako důležitý bod
vyklízení pozemku od stavebního a ostatního odpadu.



k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 21,40 hod.
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