
Z á p i B e, 13/10

z veřej ~ho zasedáni zastupitelstva O ce Lhota. které se
k nal0 dne 7.6.201 ve 20 hodin n ecnim úřadu ve Lhotě.

Progra 1) Zahájení
2) Kontrola zap1su z minul'ho zasedání
J) ošlá pošta
4) Lskuae
5) Usne eni
) Závěr

Přito Jan rkavec, Jiří Ďáse , in •
lena Kopejsková.

sef ~těp'n, Věra Kostelecká, iři olínský,

Návrhov' komise: ing. Jos f těpán, Věra Kostelecká.

OvVřovatelé zápisu: Jiří Ďásek. Jiří Kolínský.

Zapisovatel: Alena Kopejskov'.

K .jednotliyým odům programu:

k bodu l: Zahájení.

Veřejné zasedání řidil tarosta obce p. an Krkavec, který v úvodu veře 'n'ho za edání
přivítal přítomné členy zastupitelstva o ce ZO). Prohlá il. že jednání ZD je řádně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů O a prohlásil zasedání za
u nášeníschopné •• ávrh progra u jednání ZO byl schválen Yemi hlasy. o návrhové ko-
mise yli zvoleni ing. Josef Štěpán a pí. Věra Ko telecká, ověřovateli zápisu yli
zvoleni p. Jiří Ďásek a p. Jiří Kolínský, zapisovatelem pi. Alena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého zasedání.

Starost obce prohlásil, že zápis z minul'ho zased'ní ZO ze dne 24.5.2010 byl zv lený-
i ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnut' na becní úřadu ve otě •• e yly proti
němu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3~ ošlá pošta.

MUdr. Jitka Klemanová - žádost o ronájea ordin e praktického lékaře ve zdr. středisku

Vstys Všet ty - územně plánovací informace o provedení jed oduch' stav y na mistě cha-
t č. ev. 044 v Široké ulici, ingo Krása, mgr. Činková

Městys VVetaty - oznámení o zahájeni stave ního řízení u pí. Zdeňky acháčkové. Na rO_
hona 82, kter~ proběhne d e 13.7.2010 ve 13 hodin

František Klíma čp. 36 - žádost o povoleni rozděleni stavební parcely č. 3 0/4.

k bodu 4: Diskuse.
Starosta informovalo členské schůzi ~o Ceceminsko. terá se bude konat dne 18 •• 2 1



- 2 -

v 19 hodin v Ovčárech.Dále starosta informovalo výsledku v le do PS PČR v naší obci.
Voleb se zúčastnilo 69,5 % zapsaných volič~, zvitězila ODS s 33,9 % před TOP 09 s
20,1 %, Věci veřejné s 13,8 %, ČSSD s 12,0 % a K s 5,8 %.
Jiří Kolínský informoval, že cca 95 občanů se zatím přihlásil k Info-kanálu (podáv'-
ní zpráv textových pr střednictvím mo iln'ho telefonu).

odu 5: li sne sen i •

1) Zastupitelstv o ce ecnválilo při poměru hlas~ 5:1 rozdělení stavební parcely
č. 300/4 v k.ú. Lhota u DYis na 2 díly na zákl. žádosti p. Františka Klímy, oles-
lavská 36. Musí být dodržena ulični čára do u na parcele u silnice, t znamená
že čelo rod. domu je vzdáleno 18 m od hranice pozemku s Boleslav kou ulicí.
(p. iří Kolínský hlasoval proti)

2) Zastupitelstvo obee schv'lilo všemi hlasy nákup travního malotraktoru typu
Husqvarna CT 151 za cenu 58.590,- Kč vč. DPH.

3) Zastupitelstv obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatř ni O ce L ota čol/2úl •

k bodu 6: Závěr.

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním zasedání.

Jednání yl ukončeno v 21,45 hodin.
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