
Zápis č. 20/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 13. 10. 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, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil,
Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková

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 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 Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková
zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy Bc. Radka Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 29. 9. 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

Národní památkový ústav pro StČ kraj, Praha - vyjádření k opravě pomníku padlých v I. a II.
světové válce, restaurátorská oprava, z hlediska památkové péče je tato oprava přijatelná

ČSADStřední Čechy a.s. - pozvánka na pracovní schůzku dne 8. 11. 2011 od 14:00 v Brandýse
nad Labem

ČEZdistribuce - žádost o zveřejnění přerušení dodávky elektrického proudu v ul. Na Průhonu
z důvodu montážních prací dne 21. 10. 2011 v době od 8:30 do 14:30. Dále upozornění
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrického vedení.

AVE CZ s.r.o. - oznámení o sběru nebezpečného odpadu v sobotu 22. 1!P.2011 od 8:30 -
9:10 před OÚ

MěÚ Brandýs nad Labem - žádost o zveřejnění změny ve vydávání občanských průkazů od
30. 11. 2011 nelze podat žádost na matrice ve Dřísech, ale pouze ve Staré Boleslavi na
radnici od 2. 1. 2012.

k bodu 5. Diskuse:

Radka Kratochvílová informovala o pořádání dětských akcí, které se budou konat do konce
letošního roku. 30. Ul 2011 Lhotecký Ha/loween, 26. 11. 2011 vánoční dílnička, 27. 11. 2011
rozsvěcení stromečku před OÚ a 4. 12. 2011 Mikulášská nadílka. František Uřidil informovalo
turnaji ve stolním tenisu /I Cecemínsko cup 2011", který se koná v sobotu 29. 10. 2011 od
9:00 v Kostelním Hlavně v restauraci u fotbalového hřiště, kde i naše obec bude mít své
hráče.

k bodu 6. Závěr

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