
z á p i a čo 17/10

zasedání zastupitelstva Obce Lhota, které a
hodin na Ob cním úřadu ve otě.

Program: 1) Zahajení
2) Kontrola zap~su z minulého zasedání
3) Do lá po"ta
4) Diskuse
5) Uane senf
6) Z.ávěr

Přítomni: Jan Krkavec, Jiří ásek, ingo Jose
Věra Kostelecká.

'( " .tepan, len Kopejsková, Jiří Kolínský,

Návrhová komise: Jiří Kolínský, Věra ostelecká.

Ověřovatelé zápisu: Jiří á8 k. ing. Jose •.těpán.

Zapisovatel: Alena Kopejsková.

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil starosta obce p n Krkavec, který v úvodu veřejné o z sedání
přivítal přítomn členy zastupitelstva obce Z). Prohlásil, ie jednání Z. je řádne
svoláno a vyhlá eno. Konstatoval přítomnost všech členů ZO a prohlasil zasedání za
usnášenischopné. ávrh programu jednáni ZO byl schválen všemi hlasy. Do návrhové komise
byli zvoleni p. Jiří Kolínský a pío Věra Ko telecká, ověřovateli zápisu byli zvoleni
Jiří Ďásek a ing. Josef Štěpán, zapisovatelem pío Alena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého zasedání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zaaedán' ZO ze dne 19.70201 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vylozen k nahlédn ti na Obecním úřadu ve hotě. ebyly proti němu
vzneseny žádn' námitky ani připomínky o

k bodu 3: Došlá pošta.

ěstys V:etaty - oznámení o zahájení ř zení ve věci stavby dvou foliovník~ v areálu
lesních školek

stys V~etaty - územní souhlas se zřízením el. připo~ky u pí. Zelenkové v ul. U ezera
,
U ichovo Hradiště - smlouva o dílo, n'sl. péče o vysázené stromořadí k žel. přejezdu,

což bylo projednáno s pracovníkem SÚ'.

k bodu 4: Diskuse.

Starosta informoval zastupitele o probíhajic'ch přípravách a úkolech k nadcházejícím
volbám do zastupitelstva obce a 'enátu PČR. Zastupitelé dále sdělili své názory k
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vypracovaným variantám znaku a praporu obce. Bylo rozhodnuto, aby se s variantami
seznámili na obecním úřadu olrČané a vyslovili k nim sv názory.

k bodu 5: U sne sen í o

Zastupitelstvo obce schv~lilo vŘemi hlasy 'mlouvu o dílo mezi ~Ú' Mnichovo radiVtě
a Obcí Lhota o následné bezplatné péči po dobu 5 let o 40 kusu nově vysázených strom
u silnice k žel. přejezdu.

k bodu 6: ~ávěr.

Starosta poděkoval celému dnes přítomnému zastupitelstvu obce za účas~ na jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,30 hodin.
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