
Zápis č. 21/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 27. 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: František Uřidil, Mgr. Václav Slezák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Host: Ing. Pavel Nepomucký

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 většiny 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 František Uřidil, Mgr. Václav 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 13. 10. 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
StČ Praha 5 - pozvánka na seminář o odpadovém hospodářství obcí a měst, který se koná 29.
11.2011 v Brandýse nad Labem

Městys Všetaty - zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení RD pro p. Zdeňka Skálu,
Borová 013

Městys Všetaty - zahájení řízení o prodloužení stavebního povolení na RD pro pí. Hanu
Sedláčkovou, V Parku 40

Ing. Kaemer, Kladno - informace o průběhu prací na projektové dokumentaci tlakové
kanalizace a kapacitě společné ČOV

k bodu 5. Diskuse:

Hostem na zasedání zastupitelstva byl Ing. Pavel Nepomucký, který se dotázal na odkoupení
jeho pozemků obcí u železniční trati parc. Č. 587 a 589 k čemuž se v minulosti obec zavázala.
Dále se dotázal na prodloužení obecního vodovodu u stavebních parcel ul. Boleslavská (směr
St. Boleslav). Dále se dotázal, jak daleko je příprava pozemkových parcel k zástavbě v lokalitě
rekreační jezero - Hlavnovská ul. Ing. Pavel Dvořák se dotázal, jestli již došlo k vrácení
našeho finančního podílu na stavbě ČOV v rámci čerpání dotací. Starosta obce informovalo
sběru nebezpečného odpadu, který proběhl v sobotu 22. 10. 2011. Dále informovalo konání
schůze Cecemínska, která se koná v pondělí 31. 10. 2011 v Nedomicích. Dále starosta
reagoval na vznesené dotazy Ing. Nepomuckého - k odkoupení pozemku sdělil, že požádá
Pozemkový fond ČRo vyjádření. K prodloužení vodovodu sdělil, že se s tímto bude počítat
v rozpočtu obce na rok 2012. K přípravě pozemků v lokalitě rekreační jezero Hlavnovská ul.
sdělil, že probíhá jednání mezi zpracovatele p..Milanem Černým a dotčenými organizacemi.
Obec bude v této akci aktivnější.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání a dosavadní práci.
Jednání bylo ukončeno 20,30 hod.
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