
z á p i B Čo 14/10

z veřejného zasedání zaatupitelstva Obce Lhota, které se
kon 10 dne 21.602010 ve 20 hodin na Obecní úřadu ve Lhotě.

Pro~ m: 1) Zahájen
2) Kontrola zap~su z minulého zasedání
3) Došlá poVta
4) Diskuse
5) Usnesení
6) Závěr

Příto ni: an Krkavec, Jiří áSaK, in. ose! ~těpán, Věra ~ostalecká,
lena Kopejskov'.

Omluven: Jiří Kolínský.

Návrhová komise: Jiří Ďá ek, Jan Krkavec.

Ověřovatelé zápisu: ing. Josef těpán, ěra Kostelecká.

Zapisovatel: ~lena Kopejsková.

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil starosta ob~e p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zasediní
přivítal přítomné členy zastupitelstva obce (ZO). Prohlásil, že jednání ~o je řádně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů O a prohlásil
zasedání za usnášeníschopné. Návrh programu j dnání ZO byl schválen všemi hlasy. D
návrhové komise byli zvoleni p. Jiví Ďásek a p. Jan Krkavec, ověřovateli zápisu byli
zvoleni ing. Josaf ~těp'n a pí. Věra Kostelecká, zapisovatele pí. Alena Kopejeková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minul'ho zasedání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 7 •• 201 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnuti na O ecní úřadu Lhotě. e yly proti nY u
vzneseny žádné námitky ani připomí~,.

k bodu 3: Došlá po~ta.

ěstys VYetaty - souhlas s ohlá enou stavbou, chwender Petr, Spojovací 1~6, prodl.
dokončení stav y do ro 12

ěstys Všetaty rozhodnutí o povolen{ k od tranění stavby chaty č.ev. 033 ve pojo-
vací ulici pro pí V. ezou kovou

ěstys V etaty - návrh na um'stění stavby dome Ov pro p'. Zd. aCháčkovou, v ulici
a Průhonu 82

Luděk orňák, Olomouc - ohlá ení průzkumného vrtu pro tepelné čerpadlo u p. etera
Tkáčika, viroká ul. 180

D O Cecemínsko - zpr'va o posouzen a hodn ee i na ídek na vý ČO řísy
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a I. etapy výstavby tlakové kanalizace
Jan Tejkal - nabídka vytvoření ob cn'ch symbolů - znaku vlajky naY obce, kterou

budeme akceptovat
JUDr. Zd. Procházka, Jiří a Petr ost tkovi, manž. Křivánkovi, ul. U ez ra, Lhota -

žádos~ o řešeni př'jezdové komunikace k jejich chat' - věc je řešena
ve zpraeo 'vané studii zástav y lokality rod. domy, zv. rllavnov ká uliee-
-rekr. jezero

k bodu 4: Diskuse.

tarost informovalo průbě u h sičské soutěže v požárním útoku, která proběhla d e
19 •• 2010 ve botě, za účesti 11 družstev mužů a 3 druž tev ženG Dosažené výsledky:
muži - 1. Záryby, 2. Lhota, 3. Kř enek , ženy - loKřenek.
Jiří Ďásek informovalo proběhl čl~ské schůzi D O Cecemínsko, kter' proběhla dne
18.6.2010 v včárech, hlavní n'plní schůze bylo zahájení stav y společn' tlakgvé
kanalizace a ČOV - podána zpráva o výběru dodavatele 1. části stavby.

k bodu 5: U a n e a e ni.

1) Zastupitel tvo obce schválilo jednomyslně počet členů zaatupitelstva oiee pro
volební období 2010-2014 na 7 sedm).

2) Zastupitelstvo obee bere na vědomi Zprávu o poaouz ní a hodn cení nabídek veřej ,
zakázky na dodavatele stavby: "Cacemínsko - ČO a tlakov' kanalizace - 1. etapa",
vyhlášené v informačním systému veřejné správy pod značkou 60042280.

3).Zastupitelstvo obce schválilo v?iemi hlasy' louvu o dílo na vytvoření obecnic
symbolů, neboli znaku a vlajky Obce Lhota. Zhotovitelem je gr. Jan ejkal, h ral-
dická tvorba, ZáblatBk' 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice. ~jednaná od ěna za dílo
je ve výši 1 .0 0,- Kč.

4) Zastupitelstvo o ce schválilo všem hlasy zvýšení provoz. zálohy na 1 .000,- Kč.
k bodu : Závěr.

Starosta poděkoval přítomný zastupit lům za úča t na dnešním zasedání a jejich dosa-
vadní činnost.

ednání bylo ukončeno ve 22,00 hodino
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