
Zápis č. 7/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 11. 4. 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, Radka Kratochvílová, Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav
Slezák, František Uřidil

Omluveni: Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Václav Slezák, F. Uřidil

Návrhová komise: J. Kolínský, J. Krkavec

Hosté: Josef Houštecký, Milan Houštecký, Luboš Houštecký
/

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 (Za) a hosté. 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 Mgr. Václav Slezák, František Uřidil. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Kolínský, J. Krkavec. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy R. Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 28. 3. 2013 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.
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K bodu 4. Došlá pošta

Městys Všetaty - územní souhlas pro F. Křápa ml., KLesnu 88 k umístění stavby RD

StČ kraj odbor školství - vyjádření k umístění dětí do Mateřských škol k předškolnímu
vzdělávání

Vodní stavby, Praha 5 - informace o probíhajících pracích na průzkumném vrtu pro posílení
vodovodu

k bodu 5. Diskuse:
Zástupci rodiny Houšteckých, KLesnu 26 požádali za o informace o plánované změně
územního plánu a dále o vyjádření k jejich žádosti, která byla za zamítnuta dne 1. 11. 2012.
Pan Houštecký M. požádal za o jasný argument, proč nechce povolit rozšíření ulice KLesnu
v místě případné přestavby RD č.p.23 a převedení současných lesních pozemků (parc.
č.257/2, 233/3) na stavební parcely a jestli za obhájí před svými obyvateli, že odmítlo
nabídku, že každá pátá parcela by byla převedena do vlastnictví obce. a této záležitosti se
tedy bude dále jednat, starosta bude o průběhu jednání rodinu Houšteckých informovat. R.
Kratochvílová reagovala, že je v obci dostatek stavebních parcel, které jsou v nynějším
územním plánu a proč tento stav navyšovat.

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

Jednání bylo ukončeno ve 20,30 hod.

v f1. 4. 201~ .
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Starosta obce:
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