
Zápis č. 21/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 29. 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, J. Kolínský

Návrhová komise: Bc. R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák

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 (Za). Prohlásil, že jednání za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech členů za a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Návrh programu jednání za byl schválen všemi hlasy.

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

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 1. 11. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bod u 4. Došlá pošta
Městys Všetaty - souhlas s užíváním stavby - R. Hejl, Na Průhonu

Městys Všetaty - územní souhlas - pí. Týcová, Praha 5 - Košíře

Knihovna Mladá Boleslav - žádost o poskytnutí daru
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M. Tůma - žádost o povolení umístění antény pro internet Tišice Net

OÚ Dřísy - návrh rozpočtu pro DSa Cecemínsko

Veolia Kladno - protokol o zkoušce vody z obecního vodovodu

Projekty Kůla - rozpočet na stavební úpravy hasičské zbrojnice

Obec účtuje - nové rozpočtové opatření - směrnice

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo žádosti Knihovny Mladá Boleslav, která nás žádá o poskytnutí daru. za
rozhodlo o výši daru 1500,- Kč. Dále informovalo žádosti o povolení na umístění antény pro
Tišice Net na komín kotelny obecního úřadu. za žádost zváží a na příštím zasedání rozhodne
o podmínkách případné spolupráce. Starost informoval, že Veolie Kladno odebrala vzorky
vody z obecního vodovodu. Protokol o zkoušce - voda ve všech sledovaných ukazatelích
vyhovuje. Starosta dále informoval, o vyhotovení projektu na stavební úpravy hasičské
zbrojnice, který činí 450. 800,- Kč. za reagovalo, že rekonstrukce se nebude dělat z vlastních
zdrojů, ale pouze v případě získání dotace. Starosta informovalo kalkulaci na odvoz odpadů
dle kvalifikovaného odhadu na rok 2012. R. Kratochvílová informovalo přípravě kulturních
akcí v prosinci (Vánoční dílnička, Rozsvěcení stromečku a Putování za Mikulášskou družinou).
F. Uřidil informovalo turnaji DSa Cecemínsko ve stolním tenise, který vyhrálo smíšené
družstvo LhotajDřísy. J. Kolínský, žádá o zveřejnění a průzkum v obci, kdo by měl zájem o
zřízení centra pro mimoškolní aktivity a případného dopoledního hlídání předškolních dětí.
Ing. Pavel Dvořák se dotazoval na nové webové obecní stránky. R. Kratochvílová reagovala,
že se dokončují, ale stále se řeší jiné důležitější záležitosti. Ing. Dvořák vznesl dotaz ohledně
kácení lesa na konci ul. Hlavenecké, před jezerem. Starosta reagoval, že je to les rodiny
Houšteckých, KLesnu 23, tento les dosáhl mýtního stáří, a proto se může vykácet, ale do 2
let musí dojít k jeho obnovení. Ing. Dvořák, dále vznes dotaz na obecní cestu podél lesa a
bývalé hájenky, zajímá se, o to kdy ji obec získala a za jakých podmínek. Starosta reagoval, že
tuto cestu obec získala při komplexních pozemkových úpravách, a že slouží k obsluze nově
vzniklých sloučených pozemků. Dále se Ing. Dvořák dotazoval, jak bude obec řešit smlouvu
s Jezerem s.r.o. ohledně využívání přístupové cesty k parkovišti jezera. Starosta reagoval, že
návrh smlouvy bude připraven do konce března 2013 a s Jezerem s.r.o. se bude jednat.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy poskytnutí daru Knihovně MI. Boleslav ve výši
1500,- Kč.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy rozpočet Dsa Cecemínsko na rok 2013.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy rozpočtové opatření č. 3.

4. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy nákup dvou pozemkových parcel od Ing. Pavla
Nepomuckého, V Parku 133, Lhota, dle Kupní smlouvy o převodu nemovitostí.

1. parc. č. 587 - orná půda o výměře 2510 m2 za cenu 16827,- Kč.

2



2. parc. Č. 589 - orná půda o výměře 801 m2 za cenu 5 370,- Kč.

5. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy přijmutí daru - pozemkové parcely Č. 526/4 v k.
Ú. Lhota u Dřís o výměře 51 m2 od společnosti MVT s.r.o., se sídlem Praha 5 - Stodůlky,
Volutova 2523/14, PSČ150 00.

K bodu7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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