
Zápis č. 19/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 29. 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 Kolinský, František Uřidil, Bc. Radka Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil, Mgr. V. Slezák

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 F. Uřidil, Mgr. V. Slezák, 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 15. 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

Diakonie Broumov - poděkování za zorganizování humanitární sbírky šatstva a domácích
potřeb v naší obci



Městys Všetaty - návrh územního rozhodnutí na změnu využití pozemku pro manž. Rottovi,
u chaty č.ev. 074

Měú Brandýs nad Labem - souhlas s vybudováním domovní ČOV u RD pro manž.
Knedlhansovi, Boleslavská 199

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informovalo vítání občánků, které se konalo 24. 9. 2011. Mezi občany Lhoty bylo
přivítáno 9 nových občánků, kteří dostali pamětní list a malou pozornost. Dále informovalo
natření prolézaček a skluzavek na hřišti, které provedly "MAMKY V AKCI" za použití
finančních prostředků, které byly vybrány ve sbírce od občanů. Dále starosta informovalo
zhotovení 3 vsakovacích vpustí v ul. Boleslavské před RD č.p.50, v ul. Nové před RD č.p.97 a
v ul. Hlavenecké před RD č.p.102, kde byl opraven povrch komunikace asfalt recyklátem.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 20,15 hod.
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