
Zápis č. 4/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 28. 2. 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, František Uřidil, Radka Kratochvílová, Jiří Kolínský, Ing. Pavel
Dvořák

Omluveni: Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák, J. Kolínský

Návrhová komise: J. Krkavec, F. Uřidil

Zapisovatel: R. Kratochvílová

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) a hosté. 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 Ing. Dvořák, J. Kolínský. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, F. Uřidil. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy R.
Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 31. 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

Pí. Mužíková koordinátorka projektu, Brandýský Matýsek - realizátor - informace o
připravované soukromé lesní školce v obci Borek, Dohoda o spolupráci
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MAS, o. s. Vyhlídky - pozvánka na komunitní plánování, věnované přípravě nové integrované
strategie území v územní působnosti MAS Vyhlídky, o. s. a nové rozpočtové období 2014 -
2020

OSA (Ochranný svaz autorský) - roční licenční smlouva

Městys Všetaty - územní souhlas pro vodovodní přípojku pro p. Habětín, Borová 011

k bodu 5. Diskuse:
Ing. Pavel Dvořák se dotázal, co se stane v případě, že by nebyl navrtán zdroj pitné vody na
první pokus. Starosta reagoval, že věc projedná se zástupcem firmy VODNí ZDROJE,a. s.
RNDr. Zelinkou. Ing. Dvořák navrhuje, aby se co nejdříve začalo z realizací nového Územního
plánu obce Lhota. Starosta reagoval, že se ÚP začne realizovat tak, aby byl do konce roku
2013 zhotoven. Ing. Dvořák se dotázal, v jaké fázi je příprava smlouvy o pronájmu
komunikace k parkovišti u rekreačního jezera. Starosta reagoval, že smlouva je vypracována
a bude zaslána k posouzení JUDr. M. Pacovskému. R. Kratochvílová požádala ZO, aby se do
příštího zasedání seznámili, co je strategický plán obce, aby došlo k rozhodnutí, zda si ho
obec za spolupráce všech zastupitelů vypracuje sama nebo tuto práci zadá odborné firmě.
Strategický plán je nutností pro čerpaní většiny dotací například z Fondu Rozvoje venkova.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Licenční smlouvu s OSA o veřejném provozování
hudebních děl v místním rozhlase, roční poplatek činí 2 127,- Kč.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Smlouvu o dílo 130002 mezi obcí Lhota a Vodní
zdroje a. s., Praha 5 na provedení hydrogeologického vrtu.

K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.
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