
Zápis č. 5/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 14. 3. 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) Závěr

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

Omluveni: Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Dvořák, F. Uřidil

Zapisovatel: R. Kratochvílová

Hosté: Martin Švec, Michal Amler, David Landsinger

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, F. Uřidil. Zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy R. Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlás!l, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 28. 2. 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

První Labská společnost Ovčáry - Oznámení o uzavírání smluv na odběr závlahové vody -
Lhota na Oú 3. 4. 2013 ve 14:30
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k bodu 5. Diskuse:

Zástupci SDH Lhota předali ZO Žádost o navýšení rozpočtu, důvody tohoto navýšení uvedli ve
své žádosti. R. Kratochvílová reagovala, že není proti navýšení rozpočtu pro SDH a navrhla,
aby si SDH vzal na starost údržbu zeleně v obci, která v loňském roce byla zajištěna
dodavatelky za 60. 000,-. Navrhla, že ZO zakoupí sekačku, křovinořez a zbylé peníze se dají
do rozpočtu SDH. ZO s tímto návrhem souhlasí. SDH dále informoval o připravovaných
kulturních akcí, ty nejbližší 30. 4. 2013 Pálení čarodějnic, 4. 5. 2013 Staročeské máje. R.
Kratochvílová dále, informovala ZO o připravované akci DSO Cecemínsko na jezeru
v Konětopech - Dračí lodě, které se uskuteční 15. 6. 2013. Další kulturní akce DSO
Cecemínsko je Loutkové divadlo pro děti JISKRA- Kašpárek vaří živou vodu aneb O pyšné
base, 27. 4. 2013 od 16:00 v Hlavenci, Hostinci U Jelena. Ing. Dvořák, chce vědět, kdo zaplatí
vrt - zdroj pitné vody v případě, že se nenavrtá požadovaný zdroj na první pokus. Starosta
k tomu sdělil, že RNDr. Zelinka ze zhotovitelné firmy Vodní zdroje a. s. garantuje navrtání
požadovaného zdroje vody, v naší lokalitě je podzemní vody dostatek a v opačném případě
by nebyla ani v rekreačním jezeře. Starosta předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2013.

K bodu 6. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.
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