
Zápis č. 2/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 17.1. 2013 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, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav Slezák, Alena Kopejsková,
J. Kolínský

Omluveni: F. Uřidil, R. Kratochvílová

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Dvořák, Mgr. V. Slezák

Návrhová komise: J. Krkavec, 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 (Za). Prohlásil, že jednání za je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost většiny 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 Ing. P. Dvořák, Mgr. V. Slezák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, 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 za ze dne 3. 1. 2013 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 - souhlas se změnou užívání stavby z rekreačního objektu na RD, manž.
Lansingerovi

Městys Všetaty - souhlas s užíváním stavby RD pro manž. Lansingerovi, ul. Boleslavská
Městys Všetaty- souhlas s užíváním stavby RD pro manž. Bezouškovi, ul. Spojovací
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Pí. Holcová - žádost o vyjádření k rozdělení pozemků parc. č. 60/2 a parc. č. 507 dle
přiloženého geometrického plánu, za účelem budoucí výstavby RD

MF ČR, Ing. M. Kalousek - 1. informace o poskytování dotací a návratných fin. výpomocí,
2. povinnost obcí zřídit účet u ČNB do 30.3.2013

Zápis z jednání obcí s ROPID a ČSADo podílu obcí na úhradě prokazatelné ztráty na lince PID
419

Pontex s.r.o. - žádost o vyjádření k technickému řešení stavby: 11/331Stará Boleslav, obchvat

k bodu 5. Diskuse:
Mgr. V. Slezák upozornil, že radar o Staré Boleslavi je špatně nastaven. Ukazuje až při těsné
blízkosti rychlost vozidla. Starosta informoval, že teď je maximálně natočen a musí dojít
k prodloužení přívodního kabelu, což se provede za příznivějšího počasí. Starosta informoval
o schůzce zástupců obcl s představiteli ROPID Praha a ČSADSt. Čechy ohledně linky PID 419 a
novém podílnictví obcí na úhradě prokazatelné ztráty. Ing. Dvořák vznesl námitky k podílu
obce na úhradě ztráty na lince 419. Ing, Dvořák dále připomenul nutnost vypracování
smlouvy s Jezerem Lhota s.r.o. o pronájmu příjezdové komunikace k parkovišti. Dále ZO
projednalo žádost o vyjádření k rozdělení pozemků podanou pí. Holcovou, tuto žádost bude
ZO dále projednávat. Starosta dále informovalo možnosti podání žádosti o dotaci na
Ministerstvu obrany na opravu pomníků padlým v 1. a 2. sv. válce, žádost bude podána do
konce měsíce ledna.

K bodu 6. Usnesení
1. Zastupitelstvo obce schválilo návrh úhrady prokazatelné ztráty na lince PID č. 419 za
období únor až prosinec 2013 ve výši 70. 711,20 Kč jako podíl Obce Lhota. Tímto usnesením
se starosta obce pověřuje podpisem dodatku ke smlouvě.
Poměr hlasů:pro 4, proti 1, zdržel se O.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy žádost o dotaci na Odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany na opravu pomníků padlým v 1. a 2. sv. válce.

3. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy smlouvu o úhradě podílu majitelů pozemků na
nákladech výstavby inženýrských sítí v lokalitě RD Lhota mezi obcí Lhota a MVT s.r.o. Praha 5.
K bodu7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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