
z Á P I S Č. 7/09

z veřejného zasedání zastupitelstva Obec Lhota, které se konalo
dne 30.3. 2009 ve 20.hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Program: 1) Zahájení
----------- 2) Kontrola zápisu z minulého zasedání

3) Došlá pošta
4) Diskuse
5) Usnesení
6) Závěr

Přítomní: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, Ing Josef Štěpán,Jiří Kolínský, Věra Kostelecká
----------- Alena Kopejsková.

Návrhová komise: Věra Kostelecká, Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: Jiří Ďásek, Ing Josef Štěpán

Zapisovatel: Alena Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1: Zahájení

V úvodu byla uctěna památka zesnulého Václava Jakoubka, bývalého člena zastupitelstva
obce.
Veřejné zasedání řídil starosta obce p.Jan Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání
přivítal přítomné členy zastupitelstva obce. Prohlásil, že jednání zastupitelstva obce (ZO )
je řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů ZO a prohlásil zasedání
za usnášení schopné. Návrh programu ZO byl schválen všemi hlasy. Do návrhové komise
byli zvoleni Věra Kostelecká a Jiří Kolínský, ověřovateli zápisu byli zvoleni Jiří Ďásek
a Ing Josef Štěpán, zapisovatelem Alena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého zasedání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 16.3.2009 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě.Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3 : Došlá pošta
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Pozemkový úřad Mělník - pozvánka na závěrečné jednání k KPÚ Lhota , 3.4.2009 v 18, 00
hod. v hostinci U Musilů.
MěÚ Brandýs n.L. , OÚR - upozornění na program FROM - Fond rozvoje obcí a měst,
možnost čerpání dotací .
MěÚ Brandýs n.L. ,OSÚ - územní rozhodnutí k Mělnickému předměstí u St. Boleslavi.
Úřad městyse Všetaty - vypouštění odpadních vod Ing Hurajové , V Chatách č.078,
do 31.7.2009 musí být vyřešeno.
KÚ Sté kraje - Praha 5 - odpověd' k naší žádosti o opravu silnice Č. II / 331 .

K bodu 4 : Diskuse

Starosta informoval o vyčištěni 6 vpustí pro odtok vody v Hlavenecké ulici a 2 vpustí
u autobusové zastávky. Dále informoval o strženi krajnice hlavní silnice v Boleslavské
ulici - bylo odvezeno 6 nákl. automobilů zeminy.
Pí Kopejsková informovala o zdařilém průběhu 1. representačního plesu DSO Cecemínsko
v Konětopech dne 27.3.2009.Dále poukázala na bezohledné projíždění terénních motorkářů
z terénního okruhu u žel. trati kolem jejich rod. domu (prach, nadměrný hluk).Záležitost
bude projednána s původci bezohledného chování.
Pí Kostelecká upozornila na množící se případy krádeží v obci. (nafta z nákladních automo-
bilů-vyšetřuje policie cn ,pečivo u prodejny- instalována kovová , uzamykatelná bedna).
Dále poukázala na potíže umísťování předškolních dětí do školek. Starosta s pí Kopejskovou
se budou informovat o stavu školek v okolních obcích- ve Dřísech a v Nedomicích .

K bodu 5: Usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo žádost Obce Lhota o poskytnutí účelové dotace z programu
FROM , kterou poskytuje Středočeský kraj, na stavbu -akci: výměna střechy (místo rovné
-sedlová), zateplení budovy a oprava fasády na stávajícím objektu Obecního úřadu ve Lhotě
Boleslavská 47 , stojící na poz. stp.č 16/2 a p.p.č.16/l v k.ú. Lhota u Dřís.
Obec se zavazuje k 5 % -ní spoluúčasti na této akci ze své strany.

K bodu 6 : Závěr

Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním zasedání.

Jednání bylo ukončeno 21,45 hodin.
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