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ze zaeedání hetupitelstva obce Lhota, které ee
kenale do 16012 .-2.010v l~ hodin n•. Gtieen:í.múřadu..ve Lhotě.

Pro!ram: 1) Za.hájení
2) Kontrola zap~su z minuláho z •.e.dání
3) Doělá poet&
4) Diskus.
5) Usnesení
G) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, !!k. Radka KratoehYÍ.lová, František Uřidil, llgr••Václav Slezák,
Alena Kopejsková, In,;. P"Tel Dwřák, Jiří Kolíneký.

N:ávrho••.á k.miee: Jiří Kolínský, In,;o Pav.l lh'ořák.

Ověřev •.t.e1é zápieu: k. Radk •.Kr,,~·eh••.íl•••.á, František "'řidil.

Z•.pieova.t.lt Alena Kopejsko ••.á.

K j.d.o\liyÝm bodům pro!ra.mu:

k b.du 1: Z'aháj.ní,

V.řej.é z•.e.dáRi řídil ataroeUa obce p. Ja. Krka.«e, který v ú••.•du .•.•ř.j.'ko z•.e.dáni
při ••.!"•.l přitolUlé čt.ny z•.e'upitielst••.•.oac. (ZO). Prohlásil, že j.d.áRi ze j. řád.ě
s••.•lán. a TYhlá!i.no. K.net •.to••.•.l přitomnoet ri.clt.čl.Rú ZD •.pr.hlásil z•.s.dání z•.
uS!láš.nisch.pn.é. Jfá ••.rh pre«ram\t j.dl'lán.íZD byl schTá.l.n vš.mi hlaey. D. ná ••.rh•.•.•lcomiu;
byLi z••.•leni po Jiří Kolineký •. In~. '•.••.•1 ».•.•řák, o••.iř•••.•.t.li zápisu b~1i zyaleni
le. Radka. Kr •.toeh ••.íl •••.á •.Fr •.nti~.k Uřidil, zapiso ••.•.t.lem pi. klena Kop.jeko ••.á.

lcbody 2: Kon.trela zápisu z _inul'h. z•.s.dá.í.

S.t•.r.su, obce probláeil, že zápiis z minuléh. z•.sedáni za z. dne 2 ••12.2010 byl zv.l.ný-
mi •••.ěřovateli o••.ěřen •. vyl.ž.n k ••.hlédnuti n•.Ob.cním úř •.du ve Lb.ti. lebyly proti
něm" vzneseny žádné námitky ani připomfn.ky.

k bodu 3: Drilá p.št •.•

KÚ S,tČ kraje - Oznám •• f o zá.ěru "Mlýn :.Iřísy",záměr bud. podroben zjištovaoillu HUlli
in~. I••.•.n Peohera., ]'}řfey- up.zeměni n•. skwt.ČIt8S,i v a.u ••.ieloe\i s JIl.ýn..mveiřie.ch
~VB ~ odp. hospodářet ••.i, Praha 10 - Dodat.k č. 1 k. Smlou ••.ě o sběry odpad •••. r.c.

2\lll •. nuUé n.•.••.ýš.-ni o.ny z•.• d••.•z odp •.dll o 3,2: %
VEOLlA, StČ vodárny •. ka.n•.liz •.o., ICl•.dno - prot.okol o Úpl.8111roz •• ru pit.n.ávody z ob.c •

••.od.vodu, v8.chny. uk •.••.t.lé vyho ••.uji
YBOLlA., S,tČ ••.•dár.y a ka.nalizae., Klad.o - protokol o r•.diolo~iokém r.morw piibé' vody

z ob.co vodov.u, ve.chny uk•.z•.t.lé vYhovují
Měst.ye Věet •.ty - ÚZ8lUlí souhl •.e se sb. ••.bou ~ráie lIIanž.Truhl •.říkových, .o1.al •.••.eká ~QJ

lěs'Vl! Yěluaty - kolaudační eouhlas 8 užíváním fli&vb1 IW-mlč)q pr •.. II&RŽ •• '. & I. "ero .•.i
Hl •.vnoveká ul. č. 55

_ěÚ Irandýs n.Lo- St.Holesl •.••.- razhodnut.i - po ••.oleni k nakládáni podaemftimi ••.odami pro
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Fr. Křápa mlG, K Leenu 88
MěÚ Brandýs n.L.- St.Boleslav - pove Lerrí stavby dome ČOV pro p , Il. Švece a pí. Markétu

Ámlerovou u noyoa:tavby 1W ve :ipojovací ulici
MěÚ Brandý~ noL.-St.Boleslav - vyjmutí pozemku p. M. Duchoně, Lesní 177 z lesni půdy

se změnou užíváni jako zahrada

k bodu 4~ Diskuse.
Bco Radka Kratochvílová vznesla dotaz na volné prostory v miste zdrava.tním súředisk.
a jejich využití pro zkoušky hudební ekupiny Mastaba. Starost:a členy skupiay s prosto-
rami eeznámí a dále se pak rozhodne. lne. Pavel ~vořák oznámil, že esloYÍ 5 prejektant~
aa vypracování s'\udie r-.k:onetrukce zdrav. střediska na multitunkčni budevu (pro 8kolku,
prakt. lékaře a další využiti). Dále se zastupitelé zabývali záměrem stavby mlýna ve
Dřiseeh - viz usneseRí. Zastupitelé také projednali proběhlou inventuru hmotnéhe majet-
ku a pozemků k 30.11.2010 - viz usnesení. Dále byle projedaáno přiděleni jednorázevých
peněžitých příspěvk6 v~ ~ěi lG500,- Kč starším a osaměle žijícím občanům fta základě
jejich žádosti o pomocG ~astupitelsty. obce také projednalo re.počtové previzorium obce
na rok 2011 - n1l usneseni. Starosta připomněl konání členské schůze DliO'Cecemínsko
do 20.12'02010 od 1. hedin v Kostelním Hlavni. Nakonec starosta obce nav,;rhlsložel'lí
inventurních komisi pro provedeni inventury majetku obce k 31.12.2010:
Vnitřní správa obecl'líhoúřadu - Jan Krkavec, ine. Pavel Dvořák, Helena eayerová,

prodejna - qr. Václav Slezák, Jiří Kolíneký, ,k'lenaKopejsková,
zdrav. středieko,haaič.zbrojniee - Ic. Radka Kratoehvilová, Fr.Uřidi1, Marti. Švec (s..DIl).

Vě~ehni za~tupitelé se zařazením do inventurních komisi souhlasili.

k bed. 5:: Ui s li' e se. i o

1) Zastupitelstve obce Lhota schválilo vš_mi hlasy jednerázoYý peněžitý příspěvek ve
výši 1.500,- Kč těmto starěim a osaměle žijícím občanům na zákl. jejich žaaostiÍ:

píG Kvštoslava Novotná, U Jezera 17.
pí. Jar_slava Chráetová,. Široká 93

p. Zdeněk Křáp, KLesnu ee
pí. Iilos1ava Klimová, U Ry&aíka •
pí. Jiřina lfepomucká, U Rybaika 2

p. Oldřich Krkavec, 'Boleslavská 17/

pí. Ludmila Ontlová, hleslaveká .,
pi. Vlasta J'.anďíková,Hlaven_cká 4'}
pí. Jiřima Sed1áčkoyá, Hlaven.oká .7'
pí. )larie Kolínská, Lesní 13.

2) Zastupiteletvo obce Lhota schválilo vše.i hlaey yYjádření Je e.nám_.i zá.Šrlol"Mlýn
Ilřiey", jehož oznamovatelem je spel. UXllllLL.'), a.s., Ke K1íčovu 5i/l, l!Hl 02 Praha'
8 těmito námitkami:
a) Již dnee je s.illlice č , U/331 přeUžena a další ob81užná doprava k iny,eetičnillu
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záměru "Mlýn Dřísy" tento stav ještě zhoriio
b) ~yrž.ný druh zástavby (.výěkamoučných sil 37 m. 3. obilnich sil výělcy 12 II

8 vystupující techn.le~ck.u věži 37 II vysekou a 2e lB výšky yla8t1\í"'"alýna)
je pro n.ši krajinu napros,e nevhodný, cimredý a rušivý.

e ) P'ř.'dádajíeím směrem větrů od jia.západu a západu, špa~ými ruptylovými pod-
mínk&llliv době zilftrtÍa letní iPlverze, bude naše obec silně zaBažena spadem
znečištujícich látek o

d) Naše obec je pro syé 25 ha rekr. jezero a přilehlé borové lesy vyhlášenou loka-
lit.ouletní rekreace a odpočinku. S.tavba takovéhoto průmyslového komplexu v
našem sousedství naruší rozvoj v této oblasti.

Požadujeme posouzeni záměru dle zákona čo 100/2001 Sb., ve zn~ní pozdějších před-
pisů.

3) Zastupitelstvo obce Lhota schválilo všemi hlasy Rozpočtové provizorium obce na rok
2011. De schváleni rozpočtu obce na rok 2011 budou hrazeny pouz~ výdaje nezbytně
nutné pro chod obce a obecního úřadu.

4) Zaetupitelstvo obce Lhota schválilo v8«mi hlasy ~odatek č. 1 ke Smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňováni odpadu mezi Obcí Lhota a XV& CZ odp. hespodářetwi sc>r.•o.,
8e sídlem Pra'žská 1321/3I5a, 102 00 Praha 10, provezona Zámek 49, 274 91 Bená'tky
nad Jizerou. Tímto dodatkell se měni Příloha č. 1 - Specifikační list a Příloha čo2-
- Ceník a výpočtový list.

5) Zastupitelstvo obce Lhota schválilo všemi hlasy inventurní zápis o výsledku pr0ve-
dené inventury hmotného majetku a pozemků k 30.11.2010.

k bodu 6: ZÁvěr.
S.tarosta poděkoval přítomným zastupitelům za práci a za účast na dnešním jednání.
Popřál jim radostné prežití vánočních Byátkd.

Zasedáni bylo ukončeno vo 21,00 hodin.

Ve Lhotě dne lb. /2 I}{)ID
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Starosta obce 0 •••••• 00 •••••• •••••


