
~ á p i a čo 1/10

z veřajného zase ání zastupitels~va O.ce Lhota, které se
konalo ne 5.102010 v 19 ho i na O.ecním úřadu v; Lhot_ě.

Pro;ram: 1) Zahájeni
2) Kontrola zap1su z minulého zasedání
3) ošlá pošta
4) Diskuse
5) Usnesenf

) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Jiří Ďás k, in • Josef Ště án, Věra Kostelecká,
Jiří Kolínský.

Omluv n : Alena Kopejsková.

Návrhová ko ise: Jiří ĎáS&k, in~. Josef Štěpán.

Ověřova~elé zápi u: Věra Kostelecká, Jiří Kolínský.

Zapisov tel: Jiří Ďásek.

K je_not1ivý .o_ům pro~ramu:

k .odu 1: ~hájení.

Veřejné zase ání řídil starosta o.ce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zase ání
přivítal přítomn~ členy zastupitel tva o.c. (ZD) a opřál jim mnoho zd ru v nové. roce
2010 v práei pro naši o.ec i v oso.nim životě. Prohlásil, že je nání ZO je řáině svo-
láno a vyhlášeno. Korratatoval přítomnost nadpoloviční vVtšiny členů ~O a prohlásil za-
sedání za usn'šen:í.Bchopn~o Návrh pro ramu j'ednání ZO .yl schválen vše i hlasy. Do ná-
vrhové ko ise .yli zvoleni po Jiří Ďásek a ing. Joee~ Ště árr, ověřovateli zápisu .yli
zvoleni í. Věra Kostelecká a p. Jiří Kolínský, zapisovatele p. Jiří Ďásek.

k .odu 2: Kontrola zápisu z minulého zase ání.

Starosta o.ce prohlásil, že zápis z minulého zase ání ZO ze dne 21.12.2009 .yl zvole-
nými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnuti na O.ecni úřadu ve Lhotě. Ne.yly pro~
němu vzneseny žádné námitky ani připomínkyo

k .odu 3: Došlá pošta.

po Zdeněk Křáp, Lhota 88 - novoroční přání zastupitelstvu o.ce o roku 2010
Katastrální úVa pro Pr hu-východ - ozná ení o zahájení pře racováni n ěeho katastru

do di itálni o_o.y s požad vkem o s olu rlci s o.cí, ozrrá anI .ude
vyvěšeno po do.u 30 nů v. vývěsní úř& ní desce a.ecního úřadu

ěstys Všataty - rozhodnutí o umístění dome ČOV u po Fr. Kolínského, Boleslavská 32
ěatys Všetaty - územní souhlas se stav.ou přístřešku pro manž. Procházkovi u rod. omu

v ulo U Jezera 109
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EKO - KOK, Praha ~ - poděkování za spolupráci při tříděni odp .ů v roce 20 9 a za láni
ročního dotazníku o naklá áni s koaunálním oipadem v otci se z mě-
řenim na třiděný slěr

k lodu ~: Diskuse.

p. Jiři Ďás informovalo schůzce čl naké O Cec aínska, která se konala dne 22.12.09
ve Dřis ch, kde tyly poskytnuty informace o výetavtě s olečné ČO (o totaci tu~ rozhod-
.nuto zač. třezna 1 tošniho roku). Dále tylo eděleno, že reprezentační ples C ce inska

se uskutečni dne .3.2010 v 'udově Hlavně, v restauraci U Sedličků.

k 10 u 5: .;:;U-...;;;s.....:,:n-.,;;;e--:;;s--:;;e.....:,:n:....:;í.-;..
1) Zastupitelstvo otce schv.álilo všemi hlasy Zápis o výsledku provedené inventury

nehmotného a hmotného inveet. majetku, pozemků, dlouhoaotého finan~ního a invest.
maj'etku, zásot a závazků k 31.12.2009. Zaetupitelstvo otce schválilo vyř zení před-
mětů dle invent. návrhů - viz přilo usnes ní.

2) Zastu it4l tvo otce scnválilo vše.i hlasy Roz očtové o atření č. /2 9.
3) Zastupitelstvo Olce prove 10 kontrolu hoe odařeni otce v roce 2009. Při kontrole

n~lyly zjištěny žádné závady ani ne ostatky. Stav těžného účtu k 31012.2009 tyl
9.7 o. 29,2 Kč, term. vkladu 1.~99.946,55 Kč.

4) Zastupitelstvo olce schválilo vše i hlasy zvýšení ceny pitné vody z otec. vo ovodu
s účinnosti od 1.1.2010 na 16,- Kč tez DPH pro fyzické osoty za m3• Cena l' Kč/m3
pro právnické osoly se ne ění.

5) Zaetupitelstvo olce schválilo všemi hlasy zrušeni příspěvku ve výši 3.000.00 ,- Kč
na stavtu spol. V Dřísy (D Cece íneko) z důvodu nezahájeni stavty - nepřidělení
dotace v roce 2009.

k todu Závěr.

Starosta otce poděkoval přitomný členům zastupitelstva otce za účast na dnešnim j

náni a práci v lo~ské roce pro navi otec.

Jedniní tylo ukončeno v 21,15 hodin.

Ve Lhotě dne zapi sova tel •................. o•••••••••••••••••• o

1
vv ,. ~1k~.over.zap~su .~ •••••••• 2.ověř.zápisu •••..•.••••••••••• 0

l.člen návrh.komis 2.člen návr

Starosta olce 0 ••••••••• 0 ••••••••• 000
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č. lilO ze dne 5.1.2ulO

Zastupi telstvo o ee schválilo inve.nturni zápis o vý Le 'ku pr ove né

in1entur nehmotnéh a hmotn~h() investiční o ma.jetku, poze !ků, dlouhodo ého inv 01..
majetku, zásob a závazků k 31.12.2009.

K vyřazení byly navrženy a schvb.leny t to předm~ty DHIM a Hl. :

invent.číslo předmět počet kusa

4';;7 SA zařízení 1
1224 sp í nač časový 1

1227 fonendo. kop 1
1228 fon ndoskop 2

1233 bu ínek sterilizační 1

1243 vařič )

1245 skříň kovová dvoudvéř. 1
1249 kar-to t é ka kovová. 1

1254 lístkovnice 1
1094-1151 p ř-í mo topné panely 12

545 počítač 1

435 fotopřistroj Minolta 1
649 multifuIlkčnl zařízen 1
1173 foto 1 sk 1

1044-45 květník zahradní 1

1094-1]56 dopravní zna.čky 43

1302/13C2 zařízeni '" 'In. stránek 1
1094-1159 až 1173 dreey Hummel-kopaná 15
323 Vari s kačka 1

1) Zastupitelst.vc ODce schvililo převé t pohledávku p. K.Ružka, vedenou na účti

31516 v ce.lk. v~·ši 55.562,50 Kč na podr-ozvahový účet v důa Ledku ne vymo ž LteLno eti ,

2) Za.stupitelstvo obce schválilo převedení uňk;)'plechové, inv. č , 550 vedenou na
úc;t.ě 021 01 v hodnotě 3.000,- Kč na třídu 28, jelikož z důvodu ni zké hodnoty nemů ž

být přeřazena do třity 05, kam b charakterově patřila.

3) Zastup5telst o o ce schválilo vyřazeni zařízeni w
r ktcr dlouhodob~ho nehmotn~ho majetku.

// J ,~-ih~'l \. i''>. i)' U
.. ' ... ;!!:/.,P .. :... J.~." : ..', ~ ..~(:.~.~.C;~.o

místosť'aro ta .," I starosta osce

stránek, jelikož nernaj' cha-

v LhoM dne
6-. 1. 2CfO
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