Zápis č. 10/13
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 23. 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

Přítomni:

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

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil, J. Kolínský
Návrhová komise: Mgr. V. Slezák. Ing. P. Dvořák
Hosté: M. Houštěcký, L. Houštecký, J. Houštecký, KLesnu 26
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 F. Uřidil, J. Kolínský. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy Mgr. V. Slezák. Ing. P. 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 9. 5. 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
Matýsek Brandýs
u pí. Mužíkové

n/L

-

možnosti

spol.

ohledně

zřízení

lesní

školky

vobci

Borek

AZ Elektrostav a. s. Nymburk - průvodní dopis k věcnému břemenu el. přípojky k pozemku
p. K. Roubíčka
k bodu 5. Diskuse:
Ing. P. Dvořák seznámil zástupce rodiny Houšteckých s podmínkami za, které jsou závazné,
pokud budou chtít pozemek č. 257/2 zařadit při změně územního plánu jak stavební. Rodina
Houšteckých žádá tyto požadavky písemně. Starosta reagoval, že vypracuje písemné
vyjádření požadavků za a předá je p. J. Houšteckému. Ing. P. Dvořák informoval
zastupitelstvo o schůzce s Judr. Pacovským na které byl společně se starostou. Na schůzce
byla projednávány možnosti získání fin. příspěvku obcí za používání příjezdové komunikace
k jezeru Lhota. Starosta informoval za, že v ul. U Jezera zajistila pí. V. Mayerová a p. Mayer
odstranění vyčnívajících částí pařezů, vynaložené fin. náklady obec uhradila, starosta tímto
všem, kteří se na této akci podíleli děkuje. R. Kratochvílová informovala o možnosti získání
dotací na zateplení veřejných budov. za souhlasí s vypracováním projektu na zateplení
budovy obecního úřadu. R. Kratochvílová informovala o možnosti zaměstnat občana z úřadu
práce na práci v obci. Mgr. V. Slezák informovalo
nutném ošetření chráněného stromu na
jeho pozemku.
K bodu 6. Usnesení:
1.

za

schválilo všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013467/002

společností

ČEZ Distribuce

mezi

a. s. a Obcí Lhota pro akci Lhota Boleslavská p. Č. 495 KNN

Roubíček.
2. za schválilo všemi hlasy Účetní závěrku Obce Lhota zpracovanou k 31. 12. 2012 na účetní
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
Jednání bylo ukončeno ve 21,15 hod.
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