
Zápis č. 22/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 10. 11. 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) Usnesení
7) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolinský, František Uřidil, Bc. Radka
Kratochvílová

Omluveni: Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolinský

Návrhová komise: F. Uřidil, R. Kratochvílová

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 (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.

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy F. Uřídil a R. Kratochvílová, ověřovateli zápisu
byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy Radka Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 27. 10. 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

pí. Holcová, Babušková - návrh rozdělení pozemku parc. Č. 60 na stavební parcely /bývalé
hřiště/

Ing. Kaemer - smlouva o smlouvě budoucí ke zřízení věcného břemene mezi Krajskou
správou a údržbou silnic StČ kraje a obcí Lhota v souvislosti s tlakovou kanalizací

AZ elektrostav Nymburk - žádost o vyjádření k návrhu trasy pro projekt stavby Lhota
Křenecká, parc. Č. 495 kNN Roubíček

k bodu 5. Diskuse:

Ing. Pavel Dvořák žádá o sjednání schůzky s JUDr. M. Pacovským, ohledně podání informací
týkající se pravomocí obce ve věci nových stavebních parcel na bývalém hřišti. Starosta
informovalo školení zastupitelů Cecemínska dne 25. 11. 2011 od 8:30 na OÚ Lhota. Starosta
informoval, že byl telefonicky osloven OÚ Káraný, kde bude na jaře 2012 otevřena
kontejnerová MŠ a má zájem o spolupráci s naší obcí, po uzavření smlouvy nutný finanční
příspěvek obce za umístění našich dětí. Ing. Dvořák informoval, že oslovil firmy pohybující se
na trhu s elektřinou, aby poslaly své návrhy spolupráce. Dále informoval, že soukromé lesy
v okolí obce jsou ve špatném stavu a mělo by dojít k jejich údržbě.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy smlouvu o smlouvě budoucí k e zřízení věcného
břemene mezi Krajskou správou a údržbou silnic StČ kraje a obcí Lhota v souvislosti s
tlakovou kanalizací.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy žádost o poskytnutí dotace na restaurátorský
záměr opravy pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 20,25 hod.
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