
Zápis č. 17/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 1. 9. 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, František Uřidil,
Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolinský, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Slezák, František Uřidil

Návrhová komise: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský

Zapisovatel: Bc. Radka Kratochvílová

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 Mgr. Václav Slezák, František Uřidil do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy Bc. Radka Kratochvílová.
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k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 18. 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 - kolaudační souhlas s přestavbou RD, U Rybníka 16, Ing. Jiřího Lípy

Městys Všetaty - souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav v RD, Boleslavská 11,
pí. Stanislavay Holcové

Městys Všetaty - souhlas se stavbou RD na pozemku č. 285/13 ve Spojovací ul. pro manž. R.
a V. Bezouškovi

Krajský úřad StČ kraje - nabídka konzultace kontroly hospodaření obce za rok 2011

Hasičský záchranný sbor StČ kraje - kladné vyjádření k jmenování velitele SDH Lhota p. Pavla
Tirnera, Boleslavská 12

Karel Roubíček, St. Boleslav - žádost o zařazení pozemků parc. č. 495 a 49/3 při změně
územního plánu do pozemků určených pro výstavbu RD

Karel Roubíček, St. Boleslav - žádost o zařazení pozemku parc. č. 273/1 při změně územního
plánu do pozemků určených pro výstavbu RD

Stavokomplet, Zápy - nabídka na zhotovení vsakovací jímky pro odvodnění ulice za 29719,-
Kč

B. Červenka, Neratovice - nabídka na zhotovení vsakovací jímky pro odvodnění ulice za 25
956,- Kč

R. Dlouhý, Borek 84 - nabídka na zhotovení vsakovací jímky pro odvodnění ulice za 21896,-
Kč

Výpis z BÚ - vrácení přeplatku 500,- Kč za odvoz odpadu (2xzaplaceno)

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informovalo Dětském dnu, který se konal v sobotu 27. 8. 2011 za účasti cca 50 dětí,
akce se vydařila, poděkování za přípravu a organizaci patří p. M. Prokešovi. Dále informovalo
novém nátěru střechy zvoničky - našeho symbolu. Dne 20. 8. 2011 za účasti cca 40 občanů
byl vysvěcen nový kříž farářem ze St. Boleslavi na křižovatce ul. K Lesnu a Na Průhonu.
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Poděkování patří p. Stanislavu Pelcovi ze Křenku za jeho zhotovení a darování církvi a p.
Václavu Zvoníčkovi ze Dřís za zorganizování celého záměru. Další informace se týkala
humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, která obsahovala 53 pytlů a krabic šatstva,
lůžkovin, obuvi a domácích potřeb - to vše darovali naši občané a chataři. Dále starosta
informovalo výměně knih - souboru o 50 ks od Oblastní knihovny MI. Boleslav, tato výměna
se periodicky pololetně opakuje. Dále starosta informovalo své účasti na zahájení nového
školního roku 2011/12 na Základní škole ve Dřísech, které se konalo 1. 9. 2011. F. Uřidil
informovalo fotbalovém turnaji v malé kopané o pohár Cecemínska, který vyhrála u nás
Lhota, celkovým vítězem se stalo mužstvo z Kostelního a Sudova Hlavna. Ing. P. Dvořák se
opět dotazoval na p. Střechu, starosta informoval, že přislíbil návštěvu na OÚ, ale bohužel do
dnešního dne se nedostavil. Ing. P. Dvořák upozornil na volné pobíhání psů po lese a jak by
se tato situace dala řešit. Jako opatření by se mohly při vstupu do lesa umístit zákazové
tabule. Ing. P. Dvořák informovalo dohodě s p. Houšteckým, KLesnu 26 o úklidu lesa od
polmů.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy vrácení přeplatku poplatku za odvoz odpadu
ve výši 500,- Kč p. Z. Linkovi z Mělníka (U Jezera 96).

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy zadání zhotovení vsakovacích jímek na
odvodnění ulic firmě R. Dlouhý, Borek 84 jako nejvýhodnější nabídku za cenu 21 896,-
Kč/1 ks.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání a dosavadní práci.
Jednání bylo ukončeno 21,15 hod.

v f. q. 21)'/7
Ve Lhote dne . Zapisovatel: ..fi.~.~4.~.~~~..: .

Ověřovatelé zápisu: :;.>'. -.:F'~"'"

Starosta obce:
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