
Obec Lhob.
ZalLtupi~.8~t..ve eb.i;B Lhou..

~ á p i s ě. 23/10

z uau"fIUjicíll:o: :&aaedan"!Í Z'ae'\upit:a:l.s't- .•• oka I.Jtota., které 8S

bn.,lo Qne> .11.2'01Q'rocil 19,00 ho'dtt !lil; O~ím; iřaau " Lllet.a.

:f-řftomnn:: JU1l K-ri!aw:.C, k. Rad_Kra'~m.ílGVi, Framtii:ek Wiid.il,. ~. Váella-wSJiazák,
J1iiřf Xold.JISiti, Inco a.,.,li »wřft., n__lCop8Jjskovao

Z.edlÍtl! ~as;tupi bla;tv. oke Llla1t.a. ~10 Sdáje:no •• l! bDd.:iin do:s-a.ft.d.ímis;taJroa,-teuohce

J!u:eur .~m 'dáhe jako p:l'a:tiseda.j1cí)" k~ v f'Yo-dupřiY.i 'b.lJ. 1\'Oft no~eri ~1.~

za&'tupiwat:va olJee a "ří tomn' oWany. Před. Z'8.hájtlJftímmsedám! lty:ho čl.edlRl zas,1upité'li.-
st;va o.C8J při pre~ta.e-ij přdáu os"';dčenú. o z-coltmí ě~anell zal!ltup::itels.tva OM83.

Př«dsadajíc:i schltZfJ.konatatovalL,. Ž8J zaee-dá'ní liTl., řádně sW'l. álllJ\ ta.k, aby S.9 v.r s.-uladu
s t '1 oist;o 1 zákona. č , 12e/a-OOO S•• , o. olJcích (o'~ní zi'izemí.), Ví pla.tn'm zll-ěmí.,
konalo do ll.5' drm odmdll4 uyl;rwu1ú. lJWty pro; podárrl náVlriiů soudu na l'leplat1\'os1t 'fD>le:llJ

~o hlaeov.&n.í 41hlta. uplynula dne: 29".lO.261Q, žádný náWh ne:by'l podán)o intarm:aee dle'
§ 9:3: odsto 1 ~ákona o Gbcích by-a na tiedlli desce-·Obax!nďJi:oÝŤadu;lJiota :w-eiajnina od..

1~llo2G10 do ~110201G' po dobu n~jm'ně ~ dni). Současně byla. z~řejnina na "e~&ktro-
nok' 'řadmí. desce".
~edseda.jíeí a«h se dále ~ prezenčni listiny přítoaných č1en. zae~upit.letva (příloha
ě~ L) kGn~vatoval, ž& přitomno je 1 člen~ zastupit~lstva obce 'z eelkov'~ poctu 1 ~eek
č~en' zaatupitteletva.), vakže zastupitelstvo je usnáienischopné ,§ ~2 odst. 3 zákona o

o dch) o

PŤfJdeedajicd. v sO\lladw 8 ~ " ods,t. 2 zákona o ebe í ch, ~z· .• l přitomni členy zastupi-

~e~s~ ke s]oiení eli~u. Před složením' sliau předsedající upozornil přitomn' členy
zas\upitel.;t~Y8;p ie c:nlmítnu'UislLoliit. eli ne;&, sll.oženi S'.li~u s Vlýhradoumá za náa:lJedek

zánik mandátu" 5·5zákona. č , 49>1/2001 Sb., o vol áeh do zastupitels-tev oltci )•
S·loiení slibu proběhlo ta.k, že předsedající přečetl slili) So-ua.no~ v § G,9 ociisto 2 zák••
o obc:ieh "Slibuji vě-rll'Osu,Česk' republi~. Slibuji na. avo:u če:a.t:a. s-ftdomí, !e s-~ojii
funkc-.i Dud\l v:y,.konávat. &v.ědomit:.ě~, v z.ájinu obe& a. Je ji;eh ol):ča.nŮ:a Pídit. se Wat.a..wUl 8< á-

keb.y Č.,kI repu'Dliky" •• Jlml'lno.rU' ~zval př'í tvDm' iSlL-.nyZ'&&~~tva. ke ůeŽ8ní al!ibl

praJl8eem.m slova "slibuji" a pced»i!sem:na ~iipra.~en'm al"Chlil(příloha Oe> 2-)0
kdnt člen ~aetupiulBba· ltSodmitlL s--1.out. s.:1i~' a,n-i n'8'složilJ. B'lioc8' ~hradClU.

l'ředseda.jicí ul"'Čiiloviřav_t.eli zápisu ,,1'. Václa.m. ~ne--zákaa p. Jiřiho :K'olíllSk'ho-, za.:pi-
sova.1I:.el;.elllpí o ~lenu X.opa:j'slfovou.

Předu:dajic:i seznámil přít.rané s ná:wl'h9:lllpT~ra:mu v souladu; s irr:f'ormaci zY.ecřejněno\t
na. fřerltrl desne. K návrhu p.l!'O'~amult8ltylly 'l'Z'ld'aeny žádn' návrhy na d.oplněni.
pnedseda.jíei da.~ h]a •• va~ o návrhu pro~a.mu.

':-v1!h useaeni:

Zia;s:.t.upiLt.e1s:tvoO'eCSl Lltot.a ~uje niůedujicí pro~ram ue'tia.v,ujiciha D.s-edáni:

lolba a~aroBůy a mi8~••tar.8ty



• urč&BÍ po~tu mí8~8taro8~

• určeni zp's~~u vo1~ý stAro8tr,y a mistostarosty

• valba. sta.rosty

• volba mfstos~araety

• uIrČení po které' funkce budou čl.lenove zastup±it.elstva vy:lroná~a.t jako dlLeuliodo:b.šUM1=

nim. ('.S 71 zákoma' o: o:beich)

:nI); Z:ř:íí!Sní !:iinan-ěmí.hCJ)a kon~rolního výboru.

• určení poč"tw člLe:nftfinančníh:o a kott1lrolniho V!ý~oru

• volba předsedy fDnančního výboru

• volba pře:drredy' korotrolníh.o yÝltor\il'

• voH~a člJ.entÍ f±imaněníhu' a kontrCl)lního ..výboru

LII~JmenoTání předsedd, komiB~

IV) Rozho.dnu'\.í o G'dměmíc.h.za výkonl funkcí neuv,oLněnýeh č1.eni zRstupi tel,stva (§7,2' zák. o

o'tOO:ich)

V) l)Dlikuse

Výd.edek hluováni t P:ao: 71',; .Pra:u Qlv :adriel!i S'8 o.
iI8:n:esení i:. 1L b!'lo s:chváleno.

• Urče1Ú počtu miatostaros1tt::

Pře-<isedajíci naon-hl1, a.byi zadup±it.liB:tvo volilo pouza .fe:dnoho místostaros~u. Jril'iné ná-

v;rhy nebyly vmleseny,. proto bylo hlas:ováno o

li'ávrh usneseni:

Za'S:tupi telJst.VO o:b.O.8; Lhota sclnráJ.ilo z~le..ni .fednaho místostaI"O:S'ty.

VY..s:l.e:dekh1asování:. Pru 7·, PrOJti (O, Zldrželi se Q.

l!J.erresení čo 2l by·lo s;chváleno.

• ~čení' způsobu volby sUaros~y a míBt.oatarQ~ty:

Pře.d.sedajiei konstato~p, ie naatanon-li Z'8.s.tupiit.$JLs.tv.ojinak" pro,bíhá vo-llta staresty

a mietoetaroB:;tly, v;eře:jni hhaoVláním. nkdť)l n-epod.al ná.vzrh na změnu ZIU\Soltu: hlasováni.

Přerl.s:eda.jicf dill.e upozornil, že; ne-jdřf't!8 bude vuelJ' starosta a po Jeho z_l.eM. případně

n-ezvv1ení žádn'ho kandidáta buda přistoupeno k ~lb~ místastarosty. @ j~dnotli~cft,

kandidátech bud.e:-hlas.ováno v po:řadí, VF jakém byli na.vrženi, přičemž po plat.n-ém z~lení

konkrétního kandidáta Jii nebude ~ hlasováni pokračovánoo

• Navrhování kandidáta na funkci staroet.y a volba starost.y:

Předsedající vyzva~ č~any zastup:iitelstva k podání návrhl na funkci sUaros~y. Iyly po-

dány následující návrlly.': ělíem zam:tup:iitel1atva' ing. Pav.9l llv.ořák navrhl zv..oli ů. do funkce

st-arosty in~. Pavla' Dy,o'řáka. Člem za.stupi t.elst.v.a A11ena Kopejeková na-wrlrl.a' zvolit, de.

fuDkes s ta.ros ty. Jana. Krkavee.
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ltávrh usneseni:
Zastupitelstvo O&c$ Lhota voli starostou Q~e Lhota I~. P~~l~~v.ořáka.
Vts.lledekhlasovámí.:. Pro 2', Proti! 5., ~rž,eljj SAIl O.

aBneseni nebrlo schváleno.

tiv.rh uSl'ttJ8erli:
Za;atupitelstu olfee Lhota vo-li starostou obce; Lhota po Jal'l&Krkav-ce.
V~Bl,edek h]asoúmí: Pro 4., Proti! I, Z;drželi 15. 2.
Usneseni č. 3 bylo schváleno.

Po z~lení starosty převzal starosta v~dení zasedání (dále ~en jakQl "předsedající").

• Navrhováni kandidát~ na ~unkei místostarosty 11 voll~& mistostarosty:
Předsedajici vyzva1 členy zastupitelstva k podávání ná~h' na ~unkci mi&tostaro~y.
11l.. podán následující náv.rh: Člen zastupi telstl'a lfCr. "áclav Sle:zák navrhl ~li t, do',

funl<rce-místostarosty Jfe. Radku Kratoch'YÍloTOu IHS. Před hlasováním- byla <lana.možrmB,\'
zastupitel~m i přítomným občanům sdělit s~ stanovisko. Žádné stanovisko sdě1eno ne-
bylo.

N'ávrh usnesení:
Z&etupitelstvo obce Lhota volí mís~08tarostkou )Co Radku Kratoch9ilovou DiS.
V:ý8'ledekhlasování: Pro ., Proti O, ~drzel se I.
Uan8seni č•.• bylo schvá1eno.

• Určeni, které funke-e budou členov.é zastupitelstva vykonávat Jako dl.ouhodobě uvolně.ni:
Předsedajíei navrhl, aby žádná fuDkce nabyla vykonávána členy zaatupite18tv~ jako
dlouhodob~ uvolněná. Jiné náv.rhy naby~y' v~eseny.

Návtrfu usneseni:
Za.stupl:t.elistvoobce Lhota určuje, aby žádná řunkee ~la členy aatupi tels,ttwaVl7ko-
nádna jako dtouhodobě u~lně'ná.
Výs~edek hlasování: Pr. ~, Proti O, ~drželi se' o.
Usneseni č. 5 bylo schváleno.

BOD II - ~ENÍ FIKAXČNÍHO A KOKTROLNÍHO VÍ ORU

• ~ří~ni výborů a určení počtu jejich člénd:
Př'&dsedajici navrhl, aby Z&stupi tels'tT<J'z-řídilo f:inattčnia kont.rolní vjb:or, eO'Ž je,
po~nností obce na zákl. § 111 odst~ 2 a § 84 odst. 2 píam. 1) zákona o oecích, přf
čemž každý z nich buda mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.

ávrh u"nesení:
Zastupitelstvo obee LhGta zřizuje finanční výbor a kontrolní vf~r. Oba v.ýěory liudou
tř:í.členné.
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželi se o.
Usneseni č. 6 bylo schváleno.



---------
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• Volba předsedy ~nančního výboru:

Přadae-dající vy z va);_ čleJll1Yi Z'8.stupi'ttels:t-:va k podáni náv.rhů na fuIlI!kei pře.ds.edy fin.n:-

bdho výlmw. By.l podátl' náe:1e:dujlei n1á.Virh.:-Čl'e~ Z'8.stupitte.lstva Jam Krka"lee nav.rhl
zyolii'\ do; ~unkee p.ředslady- :triinan-ěírlhu .yooru ing. Pawla Dwřáka. iá:dl'l.ý jil'lý n-a:4trh: ne-
by~ pedáno

N:á.v.r.I!h ua·neseni:

Zltstup:ii1t.el-stvo ob:.ee: lJtotta. val! pŤedaedou lima.JliČnílro- 'eýb-ru irr~. Pa'Ylla»wřáka.
Vfl!'.l.eňe:w hlia.&O~: Pro· 'oj) Pr~ii e, Z"drž.-l. 8.e: lo

1IJjudS.ni Č.. 7 bY'1.Q slehNUeno.

• VCDlba·pFedpd~ kol!ttlfo-ll1líihrD VJýhrlill::

Přs;d8J8da;jlCĎ ~~ člEmy,· za1rtupit:aJJ.st.w. k P(Jan! riulW. na· funkci př_lM:d.y. ltem\rQl....
niíha ~1!oruo Dy.-l. powm-- nálŮedujicí rráv11h:: Člaua zastupiitoe:ls!t.,va k. Radka K.I!a;1I:aeJ:Wfl::ori

natVt"hl.a z-voli\: do: ~unkca předsedY' ko:n1i:rolnih:o V'Ý''ttorupi .,.t.lLenu l(ope:Jakoftu. Ž'.ad:nt ji:brý

n8.vlrbl nebyr];. podán.

N"á.vrh umresen,i:

Z"a.-awp:iitt!f:l.s:t.••. o&ee; li,hot.a. w:ll předa:ed«Ul KGl!IJt:nl..·ilto~lmru .nenu Kopcr-j'eko90u.

'1ýdLedek hlaaovárr!:. Pro a;p Proti 0, ~d:ržel aa- 10

IIs:n:esení es> 8 bYilo I!:chN.á~-«no.

• YG1D& čLeni ftňnarrčního a koRtrolBiho ~Qoru:
ha·· asnostatek kand:iidtt.i nání mo!n' na wrta~jí(dm za;s;adán1. ~t, Ue-l'lYvý1lrorl.

lfáwrh usneseni:

&a,tupi telLst"o ODea I...hota ocB.kládi v;e:l.bu ělLenw f:fura.nčního a kolrtrolniho 'ViÝ'b:o~u.~z·d'w:-

du; n:edos1tatku kamňidítA na člsnstn ve:. VJý'ful:1!'&ch na nejlnliižší zall'ftdání.

Yýlli1dek lil.aaovámí.:: Pro:.71,Proti O, ~drieli se; o.
ij~sení čo 9 eylo ~~hváleno.

IOll III - JmatIO"IIárm pŤedad~ komiaí:

a) komise šltell.sk.á, kulturní a aooiál.a!

b) k-omiis.1I>v.aře:jaéha pOŤrí.dku' a o,~hrany přírody

c ) komis* sp-.ono.'9DÚ. a práce s uá.d_ží

• s,taro:sta. jm81tůl'lal do, funkce pře:d.sedy komise školské, kultunIÍ a soeiá:llÚ. J&cro-Yáalava

Slaú'lta. ••
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• St-&ro.t.a jlneaoul do :t\lll'k.ee RŤed.s-trdy komise: '8ře:j1Iéha pořádku' a o-ellran:y přírudy

Ro' t1Tiiřího ~ulíJtSkéhOlo

• atarosta jmenoval do funkce předsedy komise spor~ a práe. s mládsží po Františka

1iIřiidU ••

Př'eda-edajíeí na-wrhl» aby neuwlněným členllm zastupi telst'm byla v sfluladu s ~ 72' zák.

o obcích a na.říz;ení vlády č , ),7/ao.03 Sbo, (J odmě:m:á.chza ~kon řunkee členám zast.upí-

te>hteV!p' v platném, zn-ění, pcrsJcytována měsíční odměna. Přecd hlaaGvámí.m n8'lJyly členy

zastupi~elstva podány žádné jiné má~o

Návrfu US1n'«S en! ::
Z'a,srttupitellstvQ! ol!lea Lho1ia 'W souladu 8J § 12 a § 84. odBit:. 2:'pism e- :d zákona o obiem
s;t:a.now. odmmtu za, wýkon funke83 a;taro8~ jako nau,v;oldn.ého č1.ena zas:tupEt.e1.st,Q; obce.'

.•• VJý$i 9.,al~ ..•Kč m&eičM;. Odmi'na lmde poa:lcyIt.o_na' o~ dmll Z\Y.IOlLeDÍdo fu.nk~ $b;nas;~.

vý2lll.ad.ek;: hlasoTAÍ.n: Pro 71,. PmI:t<i G~ ~d:rŽ1t:ll.i •• "o
USneseni č. 10 Ď$ln' ee~á~ano.

Nái'Y!L"fu usmtBen'í.:

Z'as,1wpful1.s'tivo obce: Lho1ia v sxrnl.a.dw. s ~ 712: a § S4 odst. 2 pis.m. Jr') zákona Q) o:lu:íeh

s;tI.an:ovi odměnu za výkon funkce m;Í.S';t.astaro:s;ty jako:, ne u.wibtěIt4ho::, čleua. z-astul'i t.e15 t;va

obce ve; Vlýš:ii lo'CDO~- Kč měsíčně. ťMmě'na bude posk;ytO'lWána ode dl!re zv.a:lenlf der, f.unkc:e·

lIÍs,ůaB>1tarosty o

YýalLedek: :tIlalaaván.í: Fr., 71, Prati li)p" Z'.držeHi s a QI.

~e8.:ni č~ 11 bylo SlChvále:no.

Náv~fu uontJ&.em.::
Zlaa.t,upítela1l::viQl ohce; I..1tcrta. Vf 8.Oulad\l1 8 § 12 a § 84 ods.t. 2 p:lem •. n ) zákona o) ob:c:í.clili

s,t'anoTÍ odměnu za 'lýkol'l funkce předsedy VJýbllru zastupi tels tv.a. obce ve' VJýiii 550» - Kč

měsíčně-. Gdměna bude- POBkYtov;ána ode dne zV<illeni do funkce předsedy v;ýboruo
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Výa1-edek hl.a.aoV'árrl: Pro 7í, Proti 0, Mrželi se o.
trs.treseni čo llt b.Jl.o ae-kválL@l!tO.

Náwtin usneseni:

Z'aat.upi"teI.a,1tva ab.e« lahota VI S:<lUlJadus § 72 a § 8. o<ls:1r. 2 pillm •• n) z--ákolta (J oudch

stanovi odměnu: za VJýkon'fumtee, přadserly komiise. Z&lltupi'\elistva oltc&, "«'«' ~&i 4i.O,- Kč

mě's:fčně'o Odměna bude- poaky:1I.ováll8.oa dJ'l'8'zve:J...en dCJ funkee přadse'd.y koms:eo

VýsJi.ad8'k hla.-aav'ní ~ Pr.cr' 1', Proti ", Z'lirželi se: O.
UBn1fs,em čp byla s,chú1eno.

In~o Pa..,JI lil-rořák. zdtra.znil lIUtnoSt, a.teV1řeni ilfolky Y nafti CllteL Nawrhujs; Ji zřidit.

V;~ sdn.~m; středisku .• biva.l' ~kol1rl budO"ri o Před.,ecia.jieí k. '\amu''\(J,prolliUmu sdělil,

ž. n. sehllzkáen: 1150 Oe:c«míll'8ko lJ,.10 sděleno, že- Obc Dři_y by .a přispěftli olí.;O'l.Iieh

a:lJ:eí, ktere ma.jii ste'jtté pro:b:l:.émy, pHs1toupila. k ro.zěiře.m s~a,.jici ikalky. Pa.k by.

«ke měly možnos,t za. z-áklad.ě usawře:nl suau~ tam 8Y' děti umisti 11..K tomuto pro-

~~m~ S& Y,Yjiaři1a tak' pío Ko ~dláčkaYá, která připomenula teKto starý' dlum abee

wdči ahčandm a našim dět~m. ále se in~. Pav;el D~'k dot'za.l předeedajdeíhe ~ana

Itrkla.YC'8, pro-č lca.ndidauJ. na. funkci starCJsty, když před wlbami o..známil, že již D.n-

d:iidOYat:.rrebudeo K tomuto, dO'lta.z-uJJ. Krka.'MC odpo~děl, že se k tomutO' kroku rozbalil

po, Yo~bácltJ, v;S' klIerý:ch. oMržel nejT.d.ce hlaed, silný mamiát od občanů.

llále in,;. Pavel Dvařák navrhl., aby se 'Il8:řaj'ná za.aed'mí. Z'8.s.1Wp:iit.e:lstT&ODee ltoJta:la

Jlllll\Y den> n8lŽ doaud w pomiěli. ZiaSit.up:iit.e:l!ér'C7zhadli, ž~ ta '\a za.aedání s. 'blldou lro1!at

pra..ri.dti.n:ě ka.ž.-dýdr.uhý čt,vrt.ek • IĎS'Ícii.

~V&~m sta.rasta poděko~ přítomnými ~stupi~el m a. ahčanům za účaat na d~ni~ ..se-
dáími. Z'a.:stup:iit.elim: obeee RopřálL mnoha, z-da.ru 'Ir j,(!)jiicll:.č]jmro.stii a p',ráci prO! maě:ii olleco

Předsedajíeí ukorrčil za.aedáni za.st..upitelstva. v.8? 2.0,45 hod.

PřílohY zápisu:

1) P~azenční listina

2) Listina. prakazující složeni slibu člen' za.stupitelBt~ obce

}) ~v.eřejněná in:tormace a,konaní us-tavujicibo zasedání podl:.e ~ 9). odsto 1 zik.o o~icb

Zap:ií801l&te.l.:. , \

O~řaft. 11.el': •••••••• o. dne 0 •••••••••• 000 •••

•••••••••• o •••••••••••••• dne e ••••••••••••••• o

s,tarosta dneo •••••••••••••••••••••••• .00.0 ••••••••••• 0


