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z vereJn ho zasedání zastupitelatva Obce ota, které se
konalo dne 10302010 v 19 hodin na Obecním úřadu Lhotě.

Progra 1) Zahá ierrí
2) Kontrola zap1su r minul~ho zasedán
3) Došlá po"'ta
4) Diskuse
5) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2010
6) Usnesen
7) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Jiří ·áaek, ingo Jos f ~těpán, 1 na opejsková,
Věra Koetelecká, Jiří olínskýo

~~~~~~~i~e~e: Jiří ásek, ing. Josef ~těpán.

Ověřovate~é zápisu: Věra Kostelecká, iří Kolínský.

Zapisovatel: Alena Kopej'eková.

K jednotlivým bod u:

k bodu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil starosta obce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání
přivítal přítomné členy zastupitelstva o c~ (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně
svolánu a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech člen ZO a pro lásil zasedání za
usnášeníschopné. évrh programu jedníni ZO byl schválen všemi hl sy. Do n'vr ové ko-
mise byli zvoleni po Jiří ásek a ingo Jose ~těpán, ověřovateli z'pisu byli zvoleni
pío Věr Kostelecká a p. Jiř; olínský, zapisovatelem pí. lena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulé o zasedání.

tarosta obce prohlásil, že rap1 z inulého zasedání ZO ze dne 15.2.2010 byl z lenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahl'dnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. ebyly proti němu
~ne eny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3: Dovlá pošta.

ěÚ Brandýs n.L.- St.Boleslav - oznámeni společného jednání dne 16.302010 od 10,00
na ěÚ v Brandý e n.L.

Freitag projest Development, s.rooo, raha 8 - žádost o zVízení věcného bře ene ulo-
žení ka elu na poz. are.č. 4 9 a 47 v k.ú. Lhota u ~řis pro při-
pojeni ~o~ovoltaické elektrárny.

Obec Dříey - veř. vyhlášk , z ájení ř'zení o návrhu změny č. 3 ÚPSú Dříay
k bodu ~: Di kuse.

tarosta informovalo svozu borového klestí z chtové o la ti obce po sněhové kalamitě.
Svor provedli ístní členov' Dlia obnášelo to odvoz 8 valníků tohoto odpadu do areélu
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lesnich. školek, kde bude místními pracovníky kle ti páleno.

k bodu 5: Pl"ojednání a schválení rozpočtu o ce na rok 2010.

Starosta obce přednesl návrh a výklad rozpočtu obca na rok 2010. Po proběhlé diskusi
byl rozpočet s~hválen - viz UBne~ení.

k bodu - U 8 nes e ní.

1) Zastupite~stvo obce schválilo vVemi hlasy Smlouvu o uzavření budoucí s louvy o zří-
zaní věcného břemene pro umístěni, ~držbu a odstranění kabelu elektrického vedeni
na pozemcích ve vlastnict obce č. 469 a 470 v k.ú. Lhota u Dřía v souv.islosti s
výstavbou fotovoltaické elektrárny.

2) Zastupiteletvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočet obce Lhota na rok 2010 j~ke
Bchedkevý.

k bodu 7: Závěr.

Starosta obce poděkoval přítomným zaBtupitelum za účast na dnešním jednání.

Jednáni bylo ukončeno ~ 21 hodin.
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Starosta obce .....................


