
I Z á p i s Č" 18/10

z veřejného zasedání zastupitelstva bce otap které se
konalo dne 16.80201 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

~=o.:::::::m~:1) Zahájeni
2) Kontrola zápisu z minul ho zasedání
3) o"lá pošta
4) :Uiskuse
5) Usnesení
6) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, iří ásek, ing. Josef těpán, Věra Kostelecká, Jiří Kolínský,
Alena Kopej ková.

ávrhová komise: Jiří Kolínský, V;ra Kostelec á,

Ověřovatelé zápisu: iří Vásek, ing. Josef těp~n.

Zapisovatel: Alena Kopejsková.

K .jednotliyým bodům programu:

k bodu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil starosta obce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání
přivítal přítomnp členy zastupitelstv obce (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost v"ech členů ZO a prohlásil zasedání za
usnášeníschopné. ávrh programu jednáni ZO byl schválen všemi hlasy. Do návrhové komise
byli zvoleni p. Jiří Kolínský a pí. Věra Kostelecká, ověřovateli zápisu byli zvoleni p.
Jiří Ďásek a ing. Josef ~těpán, zapisovatelem p'. lena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého z sedání.

tarosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 2.8.2010 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním ú"adu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3: ošlá pošta.

ěstys Všetaty - návrh výroku územního rozhodnuti ve věci kopan' studny u p. Františka
Křápa ml., KLesnu 88

ěstys Všetaty - souhlas s užívánim stavby RD, mlčky - u Viktora a Lenky Kučalových
v Boleslavské ulici

ěstys Všetaty - rozhodnutí pro spol. Jezero Lhota sor.oo - nařízení odstranění plotu
zabáhaj cího do vodní hladiny na hranici se soukr. pozemky p. Zalabá-
k~, které má pronajaty p. Langmajer ze t. Boleslavi.

k bodu 4: Dis~use.

tarosta informoval o opravě kabelu veř. osvětlení jeho výměně v délce 40 m) v Hlavno-
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vské ulici před RD čp. 54 a 56. Dále informovalo konečném termínu pro podání kandi-
dátních listin Registračnímu úřadu, kterj byl dne 10.8.2010. akonec starosta informo-
val o zájmu občanů o návrhy ob~cního znaku a vlajky •. návrhy se seznámilo 55 občani,
kteř se vyslovili k jednotlivým 14 vypracovaným variantám, s převahou 17 hlasů u nich
zvitězila varianta č. 5 p"ed variantou č. 4.

k bodu 5: U sne sen í o

1) Zastupitelstvo Obce Lhota schválilo všemi hl sy variantu č. 5 znaku a vlajky Obce
strava- eřmanice.Lhota, kterou vypracoval Mgr. Jan ejkal, Záblat ká 25, 713 O

Popis znaku: "Ve zlatém štítě dvěma zelenými borovými šiškami po stranách prová.zen~
zelený hrot, v něm nad dvěma stříbrnými sníženými zúženými vlnitými
břevny zlatá polygonální kaple se dvěma prýzdnými okny po stranách,
římsou, stanovou střechou zavr~enou lucernou se zavěšeným zvonem a
střechou zakončenou hrotem a makovicí':

Popis vlajky: "List tvoří zelená žer ová a žlutá vlaj c' část oddělené čtyřmi stej'-
ně širokými šikmými pruhy, střídavě b'lým a zeleným, prvním vycháze-
jícím z da 't: dvanáctiny horn ho a druhé dvanáctiny dolního okraje
a posledním vycházejícím z poslední dvanáctiny horního a pát dva-
náctiny dolního okraje. V horním rohu žlutý zvon, v dolním cípu ze-
lená borová ši"ka. Poměr šířky k délce je 2:3".

2) Zastupitelstvo Obce Lhota schválilo v~emi hlasy 'měnnou smlouvu mezi trc ~hota a
pí. Ivetou Baumrukovou, bytem a,átkova 1032/11, 198 00 Praha 9 o směně pozemků
parco čo 562 o výmbře 291 m2_ orná půda, osud ve vlastnictví Obce Lhota a parc. č.
PK 291/23 o výměře 291 m2_ orná půda, dosud ve vlastnictví pí. Ivety Baumrukové,
vše v katastrálním území ota u "is. Ú astníci se do odli na bezúplatné směně vý.-
še uvedených pozemků.

k bodu 6: Závěr.

Starosta poděkoval všem zastupitel'm za účast na dne~ním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 22,00 hodin.

Ve Lho " dne

ločlen návrh.komise ~

loověřozápisu '&..a ...•..••...•.••••••••• o

Starosta obce .................... .

. ~hI ~/d
zapa ovatel o('~Jl""'.'" ~....

~-./ - /. -C~~- é,
2.člen návrh.kOro~ •• ) •••••••

2.ověř zápisu ••••••••••••••••••


