
Zápis č. 25/11

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 22. 12. 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, Bc. Radka Kratochvílová, Alena Kopejsková,
Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský

Omluveni: František Uřidil

Ověřovatelé zápisu: R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák

Návrhová komise: Ing. P. Dvořák, J. Kolínský

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 (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.

Do návrhové komise byli zvoleni všemi hlasy Ing. P. Dvořák, J. Kolínský, ověřovateli zápisu
byli zvoleni všemi hlasy R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 8. 12. 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

Jan Pilař, Lhota 104 - žádost o změnu využití území při změně ÚP u pozemků parc. Č. 99/1 a
475 z orné půdy na pozemky pro bydlení

Městys Všetaty - územní souhlas se stavbou nové rekreační chaty manž. Rottových v ul.
V Chatách na místě původní chaty č.e. 074

OSO Cecemínsko - souhlas s napojením tlakové kanalizace obce Lhota na společnou ČOV
Dřísy

AVE CZ - dodatek Č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu Č.
5/5001241/02261103/23/2010 - paušální platba za občana 564,- Kč/rok a stejně tak za
rekreační objekt.

Ing. Radek Kaemer - předávací protokol k projektové dokumentaci tlakové kanalizace pro
stavební povolení. Dokumentace byla předána s žádostí o stavební povolení na Městský úřad
Brandýs n/L - St. Boleslav odbor životního prostředí, Praha 1.

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informovalo schůzce s p. Milanem Černým ohledně dělení pozemků v lokalitě u
jezera.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy dodatek Č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu Č. 5/5001241/02261103/23/2010.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření Obce Lhota Č. 3/2011.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové provizorium Obce Lhota na rok 2012.
Do schválení rozpočtu obce na rok 2012 budou hrazeny pouze výdaje nezbytně nutné pro
chod obce a obecního úřadu.

k bodu 7. Závěr

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

Ověřovatelé zápisu:
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