
Zápis č. 20/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 1. 11. 2012 od 19 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Došlá pošta
5) Diskuse
6)Usnesení
7) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, František Uřidil, Jiří
Kolínský, Mgr. Václav Slezák, Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil,lng. P. Dvořák

Návrhová komise: Bc. R. Kratochvílová, J. Kolínský

Zapisovatel: A. Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1. Zahájení
Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu veřejného zasedání přivítal
přítomné členy zastupitelstva obce (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny členů ZO a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání ZO byl schválen všemi hlasy.

k bodu 2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni všemi hlasy F. Uřidil, Ing. P. Dvořák. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy Bc. R. Kratochvílová, J. Kolínský. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 18. 10. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Došlá pošta
Městys Všetaty - Návrh výroku o změně využití z lesního pozemku na zahradu -
K. Malendová-Kiszová, Borová 040

Chládek a Tintěra, Litoměřice - rekonstrukce železničních přejezdů Lhota, přejezdy budou
uzavřeny 8. - 14. 11. 2012
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Projekty Kůla - nabídka a návrh stavebních úprav prostor za obchodem pro účel denního
centra a mimoškolní aktivity

Tělocvičná jednota Dřísy - oddíl kopané - žádost o finanční příspěvek na rok 2013 ve výši
4000,-

Advokátní kancelář Mgr. Čižmárová - oznámení o zastupování vlastníků pozemků lokalita
Hlavnovská, žádost o vyjádření k dané problematice

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo jednání s velitelem Městské policie Brandýs nad Labem - St. Boleslav
panem Rendlem, o možnosti uzavření smlouvy o využití služeb Měst. Policie v naší obci.
Podmínky případné spolupráce budou předmětem dalších jednání. Starosta navrhuje, aby
došlo k projednání obdrženého dopisu Mgr. Čižmárové s právníkem JUDr. Pacovským. Ing.
Dvořák navrhl pozvat JUDr. Pacovského na příští pracovní zastupitelstvo, které bude 15. 11.
2012 od 19 hod na OÚ. Mgr. Slezák upozornil na nevhodné parkování v ul. Hlavenecká. J.
Kolínsky informovalo krádeži v hasičské zbrojnici 25. 10. 2012a funkčnosti zabezpečovacího
zařízení, které zamezilo větším škodám.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce zamítlo nabídku Milana a Luboše Houšteckých na rozšíření ulice
K Lesnu v místě RD č.p. 23 za převedení lesních pozemků v jejich vlastnictví na stavební
parcely.
Poměr hlasů: pro 6, zdržel se 1.

2. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se dále nebude účastnit na realizaci výstavby RD v lokalitě
Hlavnovská - rekreační jezero a odstupuje od veškerých aktivit v této lokalitě.
Poměr hlasů: pro 6, zdržel se 1.

K bodu7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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