
Zápis č. 23/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 24. 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
S} Diskuse
6} Usnesení
7} Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Ing. Pavel Dvořák, František Uřidil, Bc. Radka Kratochvílová, Alena
Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: Jiří Kolinský

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil, R. Kratochvílová

Návrhová komise: A. Kopejsková, 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 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 A. Kopejsková a Mgr. V. Slezák, ověřovateli
zápisu byli zvoleni všemi hlasy F. Uřidil, R. Kratochvílová. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 10. 11. 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 - veřejná vyhláška - vydání rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
v lokalitě u jezera, schůzka na OÚ Lhota 20. 12. 2011 v 9:30

DSOCecemínsko - návrh rozpočtu na rok 2012

k bodu 5. Diskuse:

R. Kratochvílová seznámila zastupitele o nadcházejících vánočních akcích. Ing. P. Dvořák
vznesl, dotaz zda byla sjednána scházka s JUDr. M. Pacovským ohledně práv obce v případě
nových parcel, dále se dotazoval v jaké fázi je projekt na kanalizaci a zda došlo k jednání
ohledně odkoupení pozemku parc. Č. 587 od Ing. P. Nepomuckého. Starosta reagoval, že
JUDr. M. Pacovský pracovně vytížen a schůzka byla sjednána na 3. 12. 2011, dále sdělil, že
projekt je ve finální části a v daném termínu ve smlouvě dojde k jeho předání. Ohledně
odkoupení pozemku od Ing. P. Nepomuckého informoval, že stále nemáme vyjádření
Pozemkového fondu ČR,územní pracoviště MI. Boleslav, které je nutné k dalšímu jednání.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření Obce Lhota Č. 2/2011.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy žádost o poskytnutí dotace pro SDH Lhota ze
Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Dotační titul: Podpora
obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek dobrovolných hasičů. Při spoluúčasti Obce
Lhota ve výši 4 0115,-.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy rozpočet DSOCecemínsko na rok 2012.

k bodu 7. Závěr

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