
Zápis č. 16/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 18. 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
S} Diskuse
6} Usnesení
7}Závěr

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

~ Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Bc. Radka Kratochvílová

Návrhová komise: Mgr. Václav Slezák, František Uřidil

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: Jiří Mráz

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 všech 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 Ing. Pavel Dvořák, Bc. Radka Kratochvílová, do
návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy Mgr. Václav Slezák, František Uřidil, 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 za ze dne 4. 8. 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 - územní souhlas pro stavbu kabelového připojení NN pro pí. L.
Truhlaříkovou, ul. Na Průhonu

Jan Petřík, Borová 99 - vyjádření ke stížnosti manželů Petra a Marcely Melicharových,
Borová 98

ou Dřísy - termíny jednotlivých kolaudací spol. ČOV v září 2011

Robert Dlouhý, Borek 84 - cenová nabídka na zhotovení vsakovacích vpustí

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informoval o nadcházející opravě střechy zvoničky, dále o průběhu humanitární
sbírky pro Diakonii Broumov. Další informace se týkala vysvěcení nového kříže na křižovatce
ul. K Lesnu a Na Průhonu, které proběhne v sobotu 20. 8 . 2011 V 17,00 za účasti pana faráře
ze Staré Boleslavi. Starosta informovalo konání Dětského dne (Loučení s prázdninami), který
proběhne 27. 8. 2011 od 14,00 na hřišti za Hostincem U Musilů. R. Kratochvílová informovala
o zhotovení pozvánek a pamětních listů k příležitosti vítání občánků. Ing. Pavel Dvořák se
dotázal, kdo financuje zhotovení nového kříže, starosta k tomu sdělil, že je to dar církvi od
p. Stanislava Pelce s rodinou ze Křenku. Ing. P. Dvořák informoval zastupitele o požadavku
p. Prokeše (organizátora Dětského dne) na finanční příspěvek ve výši 10.000,-,. Příspěvek byl
schválen ve výši - viz.usnesení.
Přítomný host p. Jiří Mráz informovalo situaci v Borové ulici ohledně parkování před jejich
domem a reagoval na podanou stížnost manž. Melicharových.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy finanční příspěvek ve výši 5 000,-
na uspořádání Dětského dne 27. 8. 2011.

2. Zastupitelstvo obce schválilo pronájem části pozemku parc. č. 295/39 (lesní pozemek)
v k. Ú. Lhota u Dřís o výměře 44 m2 manž. Petru a Heleně Bayerovým, KLesnu 193 na
dobu 1 roku s opcí za pronájem 100,- Kč/rok k uskladnění palivového dřeva.
Výsledek hlasování: Pro 6, Proti 1, Zdrželi se O.
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k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání a dosavadní práci.
Jednání bylo ukončeno 21,20 hod.

Ověřovatelé zápisu:
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