
Zápis č. 15/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 4. 8. 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) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil,
Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková, Jiří Kolinský

Omluveni: Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: František Uřidil, Jiří Kolinský

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: Ivana Babušková

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.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy F. Uřidil aJ. 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 21. 7. 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
Fiala - projekty - projekt na stavbu obytné skupiny - Mělnické předměstí u Staré Boleslavi

Městys Všetaty - souhlas s odstraněním stavby stodoly na pozemku č. 25/1 pro Janu
Mašanskou, V Parku 4

Petra a Marcela Melicharovi, Borová 98 - stížnost na parkování hostů před Hotelem Lesno a
na údajnou hostinskou činnost p. J. Petříka, Borová 99

Ing. Radek Kaemer - polohopis a výškopis pro projekt kanalizace

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informovalo vyčištění ulice Na Průhonu ze strany od lesa od náletu dřevin a keřů.
Dále starosta informovalo ukončení výměny 25 patic u stožárů veřejného osvětlení v ul.
K Lesnu a Boleslavské. F. Uřidil informovalo fotbalovém turnaji DSO Cecemínsko, který
proběhne 27. 8. 2011 dopoledne ve Lhotě. Ing. P. Dvořák informovalo tom, že se mu
nepodařilo kontaktovat Dr. Střechu, ohledně domény obecních web stránek. Ing. Pavel
Dvořák se dotázal na možnost spálení dřevěného plotu. Starosta doporučil dohodnout
spálení plotu v lesních školkách při hromadném pálení lesního odpadu. Dále bylo dohodnuto,
že vítání občánků proběhne dne 24. 9. 2011 od 10:00 na OÚ.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání a dosavadní práci.
Jednání bylo ukončeno 21,30 hod.

Ve Lhotě dne f.:..f.~~~:~. Zapisovatel: .../I;fi:b.:./.JL .
Ověřovatelé zápisu: ) 'r .

.......~ .

~~~Starosta obce:
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