
Zápis č. 9/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9. 5. 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

e:

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

Omluveni: František Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Bc. R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák

Návrhová komise: Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák

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 (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 Bc. R. Kratochvílová, Mgr. V. Slezák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák. Zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 25. 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 - vyjádření k záměru dělení a zcelování pozemků pro manž. V. a A.
Kopejskovi a p. K. Roubíčka.
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k bodu 5. Diskuse:

Ing. P. Dvořák navrhl, aby se udělalo nové výběrové řízení na rekonstrukci zdravotního
střediska se záměrem zřízení mateřské školky. Ing. P. Dvořák dále navrhuje, aby Obec Lhota
zjistila právní možnosti k zpoplatnění příjezdové komunikace k Jezeru Lhota s.r.o. Starosta
k tomu sdělil, že bude kontaktovat pana JUDr. Pacovského a zjistí možnosti. Starosta také
informoval, že z tohoto důvodu pozval panu Nedvěda, jednatele společnosti Jezero Lhota,
který se však z pracovních důvodů omluvil. Starosta dále informovalo nutné údržbě fekální
cisterny, z tohoto důvodu nebude cca 14 dnů probíhat vyvážení fekálií. R. Kratochvílová
poděkovala SDH Lhota za pomoc při tradičním pálení čarodějnic a uspořádání Staročeských
májí s průvodem po obci a večerní taneční zábavou.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo většinou hlasů převedení lesního pozemku 257/2 r. Houšteckých na stavební

parcely při změně územního plánu, dle podmínek ZOo

Pro: S, proti: 1, zdržel se: O.

2. za Lhota souhlasí se začleněním obce do územní působnosti místní akční skupiny
Vyhlídky, o. s.. Zastupitelstvo obce dále prohlašuje, že je seznámeno s Integrovanou
rozvojovou strategií Vyhlídky, o. s. a se Strategickým plánem na období 2007 - 2013, který je
v tomto období realizován.

3. za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 2/2013

K bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.

Jednání bylo ukončeno ve 21,15 hod.

Ve Lhotě dne 2.< f..: t9..t?. . Zapisovatel: ..~ ..b...:..4., .

Ověřovatelé zápisu:

Starosta obce:
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