
Z á p i 8 ěo 24/10

ze saeed.á.nfZaatupit.lat •••.o~ee Lhe:ta, kt.er~ 118

konalo dae la.ll.2010 v l' hodin na Olt.c,li.'řadu v. Llteti.

Pror:raJll:'1) Zfaháj.ní
~) Kontrola zap1su z .inul'ho zasedáni
J) DoUá po'ta
4) Disku ••
5) lfsnes.ní
i) Zavir

Pří\omni: Jaa Krkavec, Ic. Radka Krat.oeh..ílova, Frant.iiek ař~~i1, Mer. Vic~av alasak,
I~. Pav.l Dvořá1c, A!l.l'I&Kopejaková.

Oaluftfti: Jjiři ltolinlllký.

li4vrhová komise: 1n&0 Pa •• l Dv.řák:, ~r. "clav Sl.rik.

Oyěř~"l' sápisu: Je. Radka Kratochvílová, 'rantii.k .ř~dil.

Z&pi8eva~1: Alena Kopejsková.

X jednotli!Ím eod4. pro!ramu:

k bodu 1: Zahájení.

Veřej.~ zasedaní řídil starosta oltee ,. Jan Krkavec, který v úvodu nřejn'ho zas.dáni
přivit&L přít.omné čl.ny zaet.upitelstv.a oaee (ZO). Prohlásil, ž. jednáni za j. řádně
svoláno a vyhlá'eno. Kona-"t:at.ovalpřít.OIlJlOI!lt.nadpoloviční větiiny Čl.Dl ZO a prohlásil
zasedání za uanáienischopné. "'vrh pro~ramu jednáni ZO byl schválen ~emi hlasyo ~o
nán-ho.' komise byli zvoleni Inc. Pa"l Dvořák a ~r. Yáclav' Slezák, ověřovateli zá-
pisu byli zvoleni Bc. Radka. KratoehYÍlová a I'rant.išek Wřidil, zapisovat.ele. pí. Alena
l:opej'eková.

k bodu, ;;b Kontrola zápisu z ain~'ho zasedání.

StarosÚA obce prohlásil, ž. zap1s z minuléhe zasedání ze ze dne '.11.2010 by~ zvole-
nÝJllioriřovauli ov.ěřen a vyložen k nahlédnuti na Obecním 'řadu ve Lb.etě. "byly proti
mimu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3: Došlá pošta.

'lM Sokol llřísy - žádos" o poskytnu'li fiinallčniho příspěvku na swu dalií čillDost
Parlament ČR - iIrl'ormaG'8;o II-crhválelliznaku a vlajky Obee Lh.,Ua
MěSt-yB Všeu.ty - úz8J!lJrlsouhlae S8 zřízením fotevoltaick8 elektrárny na 3t.řeš~ rod.

domu p. Pavla Stránského v .olesla~ké ul. čp. 2'
.atěst7sVš'etaty - souhlas e uživáním stavby chaty po rekonstrukci po Václava a Jiřího

IC.adiků v Široké ul. č , ev. 043

Městya Všetauy - oznámeni o zahájeni řízeni ve věci prodlouženi platnosti 'ZflIJlího
rozhodnuti - rokonstrukc9 silničniho mostu za obci přes Iilavnovaký' peto
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Qbe:ení úřad Dř!ay - žádost, o jmenévá.mí. rro~.ch zá.stupcá ·ó~_c. za; č:lellY lUH~'C-ec:em1Í.nsko.

k bodu 4:: lliskuse.

Bylla diskutována mažnost. zřízení školky v obci. za pomoci možných dotad. a zpra;cou'I1liÍ

pro jektu re"kon.e trukci:.e z'dra +o:t:ního střediska, al!e i ot..e..vení soukromé školky maŘely

llelichroTým:ii v ibrotr;é uli. čp. ,e a rm:šířeníškelky ve Dřísech za přispění Gkol. olhcic
Dá.le in,;.,. 'P. Dý,Ořák vzne-Bl dotaz ke etavu proj'ektod dekumantac~ t:lt.akcn:é kana·ld.zaee

'W obei.o K tomuto tématu S1lar08::ti:aJi. Klrka"iJec eMUl, že je ?ypracQV'án p>ro.f~kt k žádostli

e vy.dáni 'zEmlnl.ho rcrzhodnu1tl, že zbývá' .fédiné a tClluzavřsn!' dědickáh~ řízení pOJ "mře

Frantiišku VáclavíkovL Některé u~iční pO:!2emkyv.' chatové čá·e:ti. oka janw nadáler v' XN
vedeny na něhe a ob..c m~že; Q) nieh je:dna.t pou:te s novými v1.astníky pc uzaw.emí. Qědickéhe

ří"D!Í.c l)á1Éf;s11a,ros'tta sdělil, že '.f$ Vr korlaktu s p •• ilosla.vem Váelavíkem ze s,tare :Ib-

lleshvi a ihned po ukDnčellí dědick~hl[; řízení prol1ěhne závěreč:né. jednárclo

:iáJi.8 in!r;. P. }lyořá.k navrhl. přejít k jinému dodavateli elektrieki ener(iepro veřejD:é

osvětllení. IUde to věci dalšího prlzkumu. ln,;. P. D~řák dále liavrhl výměnu plastových

ochr. aukndc u s,tožárll yeř. osvět~.ní za litinové s ohledem na j~jicli st:abili tu. Bude

ještě zvážena finančni stránka tohoto návrhu. K e.Cl.UZU in«. ~'. livořáka o zajiě't.ění

zllmniho úklidu ulic v obci starosta sdělil, že ob-.e vlastni traktorowu radlici na od-

hrnoTiní sněhu a. S8 kter-eu po F-r. níma ml!.•.. tulto práci! zajiituje.

Pí. A. Kopej'8koY~ informovala B k. R. KratochrlloTou o za.jištění dvO-upředd,nočních

akcích pro děti! - rozsvíeení ~očního stromku před obecním iřadem 8 pro~ramem a poh@-

štěnímJl které prÓ'b'ěhne v SQDotu 27.11. od li:; hodin a mikulá.šská zá'bava pro d.ě;1.ii s Ila-

dJilikou se llsku"teč'mLz&: týden 4.12'0 od 14 hodin v Hostinci' Ku8ili.

Starosta obce dále navrhl složení invellturních komisí pro pro-eedeni iJnVentury hmotnéh.

majetku obce k 30.11.2010:
VS obecního úřadu - Jan Krkavec, in«o Pavel Dvořák, Helena Ba.yerová,

prodejna - .A:.lenaKopejsková, m«r. Václav :Hezák, .Jiří Kolínský,

zdrav. středisko, hasičská zbrojnice - Radka Kratochyílová, František Uřidil, Martin

Šve c (za SUti).

Všichni z8.stupitelé se zařazením do inventurních komisí souhlasili o

k bodu 5~ li sne 8 • n i o

1) Za.stupitelstvo obce Lhota schválilo v.šemi hlasy finanční přispě~ek •.e yýši 4.000p- Kč

pro ~J. Sokol Dřísyo

2) Zastupitelstvo obce Lhota zvolilo ~emi hlasy zástupce obce za členy DSO CecemínekoJ

po J,ana ·Krkavce, k. Radku Krat.ochvílov.ou DiS a in,. Pavla Dv.ořáka.

3) Za.stupitelst.vo obce Lhota zvolilo všemi hlasy členy finllnčního výboru~ irr~. Pa.~la

Dvořáka, m~r. Václava Slezáka a p. Jiřího Kolínského.

4) Zastupiteletvo obce Lhota zvolilo všemi hlasy členy kontrolního výboru: pío Klenu

Kope-jskovou, p. Františka Uřidila, m~r. Václava Slezáka.
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k bodu á: ~áyěr.

Starosta poděkoyal přitomným za8t.upitel~m za áčast na. dnešnim zasedání.

Zasedáni bylo ukončeno Y.e 20,20 hod.

Ve Lhotě dne 1B. I{ 1010...................... Zapisen.t.el

Oyěřovatelé zápisu

. fitr (lJ!:-: .

S-tarosta oec-e o o ••••••••••••••••••••••••


