
Zápis č. 18/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 9. 2011 od 19 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, Mgr. Václav Slezák, Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková,
Jiří Kolínský, R. Kratochvílová, F. Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Radka Kratochvílová

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 (Za). Prohlásil, že jednání za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů za a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání za byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Radka Kratochvílová,
zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 1. 9. 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 se stavbou vodovodní přípojky pro Miroslavu Prtříkovou,
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MěÚ Brandýs nad Labem - St. Boleslav - udělení souhlasu k významnému zásahu do
životního prostředí, změna kultury lesa na zahradu pro manž. Rottovi, V Chatách 074.

k bodu 5. Diskuse:

Mgr. V. Slezák vznesl dotaz na vyúčtování DD od p. Prokeše, vyúčtování bude jím dodáno.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že se zasedání zastupitelstva budou konat od 19,00 hod
jednou za 14 dnů vždy ve čtvrtek. R. Kratochvílová informovala o vydařeném hasičském
dětském dnu, který se konal 10. 9. 2011 a následném večerním posezení, které bylo také
velmi vydařené. Ing. P. Dvořák vznesl dotaz na ČOV. Starosta informovalo slavnostním
uvedení spol. ČOV do provozu dne 14. 9. 2011. Ing. P. Dvořák vznesl dotaz na případné
doplnění vodojemu k vodovodu. Starosta k tomu sdělil, že po konzultaci s p. Matějovským,
provozovatelem vodovodu, jsou do budoucnosti dvě možnosti řešení k navýšení kapacity
obec. vodovodu: vybudování vodojemu nebo zhotovení druhého vrtu. Tyto možnosti se musí
vyhodnotit dle mnoha kritérií. Paní Mudr. Klemanová informovala, že od 20. 9. 2011 bude
prováděno očkování proti chřipce v místním zdravotním středisku. Paní A. Kopejsková se
dotázala, kdo vyvezl stavební odpad včetně cihel do cesty podél Hlavnovského potoka. Dle
zjištění to provedl p. Milan Gahér, Boleslavská 10. Byl vyzván, aby toto odstranil a cestu
uvedl do původního stavu.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno 20,15 hod.
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