
Zápis č. 8/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 25. 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) Usnesení
7) Závěr

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

Omluveni: František Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák

Návrhová komise: R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák

Zapisovatel: Alena 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) 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 J. Kolínský, Ing. P. Dvořák. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlasy R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák. 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 11. 4. 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 stavbou rekreační chaty na místě původní - Ing. Steiner, Na
Průhonu 06
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DSOCecemínsko - návrh smlouvy na e-aukci elektřiny pro objekty Obce Lhota

k bodu 5. Diskuse:
V diskusi se projednávaly pozemky rodiny Houšteckých, kteří žádají za o převedení lesních
pozemků 257/2, 233/3 na stavební parcely při nejbližší změně územního plánu. R.
Kratochvílová informovala, že se účastnila jednání krizového řízení a upozornila na to, že je
nutné zřídit krizový plán obce. Ing. P. Dvořák se dotázal, jestli byla Jezeru s.r.o. předána
dohoda o využívání cesty, která vede k rekreačnímu jezeru. Starosta informoval, že návrh
dohody předal jednateli společnosti panu Nedvědovi. Dále Ing. Dvořák navrhl, aby byl p.
Nedvěd pozván na za.

K bodu 6. Usnesení:
1. za schválilo všemi hlasy smlouvu Smlouva o společném postupu zadavatelů při

centralizovaném zadávání, kterou se obec Lhota připojí k e- aukci na snížení cen ele. energie.

2. za schválili všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 1.

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

Jednání bylo ukončeno ve 21,15 hod.
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