
z á p i s č , 1 /10

z veřejného zasedání z stupitelstva Ob e Lhota. které se
konalo dne 190702010 ve 20 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájeni
2) Kontrola zaH~su z minulého zased'ni
3) Došlá pošta
4) Diskuse
5) Usneseni
6) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, ing. Josef těpán, Věra Kostelecká, Jiří Kolínský.

Omluvena: Alena Kopejsková.

ávrhová komise: Jiří Kolínský, Jan Krkavec.

Ověřovatelé zápisu: Věra Kostelecká. ing. Josef ~těpán.

Zapisovatel: Jiří Ďásek.

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zahájení.
VeřeJné zasedání řídil starosta obce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání

přivítal přítomné členy zastupitelstva obce (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost nadpolovičn' vVtšiny členů ZO a prohlásil
zasedání za usnáveníschopné. ávrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasyo D
návrhové komise byli zvoleni p. Jiří Kolínský a po Jan Krkavec, ověřovateli zápisu.
byli zvolen' pí. V ra Kostelecká a ing. Josef Štěpán, zapisovatelem p. iří áseko

K bodu 2: Kontrola zápisu z minulého z eedání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z minul ho zasedání ZO ze dne 1.7.2010 Byl z.volenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na bec~ím úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádn~ námitky ani připom'nky.

k bodu 3: Došlá po8ta.

~ěstys Všetaty - ařízení úst~iho jednání u rekr. jezera z důvodu oploceni soukr. časti
p. Jo Lang ajera, které proběhne dne 2 .7.20 D v 9,00hod.

ěstys Všetaty - územní souhlas s přístavbou čpo 1 p. Jiřího Lípy v ul. U Rybníka
ěstys Všetatv - souhlas s provedením ohlášené stavby - rekonstrukce rekr. objektu

manžo Landsingerových v ul. Bolesla ké č. 0136
ěstys šetaty - územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby, př'stavba RD

pí. Jitky udorové, Boleslavská ul. čp. 78
JJ3-IlG.s.r.oo, Praha 8 - žádost o vyjádřeni k provedeni dvou kopaných tudni na zá-

vlahy v areálu lesních školek
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,SUS nich. HradiYtě - mlouva o dílo, následn péče o vysázené stromořadí podle
silnice ke chráněnému želo přejezdu budeme je tě o tom dále
s údržbou silnic jedn t)

Obec Lhota - návrh smlouvy o pronájmu ordinace praktického lékaře ve zdravotním stře-
disku Dr. Jitce Klemanové z 'ělnika.

k bodu 4: Diskus&.

Starosta informovalo žádosti pí. R. Kratochvilové, nájemce prodejny smíš. zboží o
možnosti instalace kli~atizace v prodejně s ohledem k letním vedrum - budou posouzeny
firemní nabídky, na základě nichž bude dále rozhodnuto. ále pí. Kostelecká upozor-
nila na snížený tlak vody ve vodovodu v letním horkém období - dle vyjádření pro'ro-
zovatele vodovodu p. tějovského by k pokryti Ypičky odběru vody v extrémě horkých
letních dnech byla třeba vybudovat vodojem. !akonec starosta podal infor ace o val-
bách do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 150 a 16. října 2010.

k bodu 5: U sne sen í •

1) Zastupitelstvo obc~ schválilo všemi hlasy smlouvu o pronájmu ordinace praktick ho
lékaře ve zdravotním středisku, olesla ká 37 r. Jitce Klemanové z Měln'ka s
termínem nástup 1.902010 a ročním nájmem ve výši .000,- Kč.

2) Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy vráceni 1/2 místního poplatku za odvaz
odpadu ve výši 250,- Kč po zemře p. Jaroslavu Bure~ovi, Příčná 87 jeho dceři pio
Boženě Buštové, KLesnu 144, na jej vlastní žádost.

k bodu 6: Závěr.

Starosta poděkoval přítomným z.astupiteLům za Jejich účast na dne šn.í m jednáni.

Jednán' bylo ukončeno ve 21,45 hodin.
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