
Zápis č. 11/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 6. 6. 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: R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák

Návrhová komise: J. Kolínský, Mgr. V. Slezák

Hosté: M. Houštěcký, L. Houštecký, J. Houštecký KLesnu 26, Š. Bašková, M. Švec, B. Mendl,
M. Amler - SDH

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 všech 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 R. Kratochvílová, Ing. P. Dvořák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Kolínský, 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 23. 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

Městys Všetaty - společný souhlas s nástavbou u RD, B. Mendl, KLesnu 71

Městys Všetaty - rozhodnutí o změně stavby před dokončením pro R. Čičkaň, ul. KLesnu

Policie ČR,Mělník - usnesení o odložení věci, vloupání a krádeže do hasičské zbrojnice Lhota

Středočeský kraj - Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Lhota za rok 2012

k bodu 5. Diskuse:

Zástupci SDH Lhota informovali o připravovaném výjezdu na pomoc Obci Libiš, která byla
postižena letošní povodní. Paní Šárka Bašková informovala ZO, že byla odmítnuta její žádost
o přijetí syna k předškolnímu vzdělávání do mateřské školky Dřísy, proti tomuto rozhodnutí
se odvolala, ale odvolání bylo odmítnuto. Proti tomuto zamítavému odvolání se odvolala ke
Středočeskému kraji, odbor školství. S rodinou Houšteckých, KLesnu 26 byla znovu
projednávána možnost převedení pozemku 257/2 k zástavbě při změně ÚP. Ing. Dvořák
vyjmenoval důvody proč by měl starosta, pan Krkavec, odstoupit z funkce a vyzval jej, aby
tak učinil. Na funkci starostky by nově navrhoval Ing. R. Kratochvílovou. R. Kratochvílová
reagovala, že toto nepřijme, že s panem starostou řeší obecní záležitosti společně a práci si
dle potřeb rozdělují. Starosta reagoval, že současná vzájemná spolupráce s místostarostou
jim vyhovuje. Starosta informovalo posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu .Lhota - tlaková kanalizace - podružné sběrače tlakové kanalizace". Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka Jany Fillerové, Lomnická 296, Praha 9 za cenu 193000,-
Kč se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.

K bodu 6. Usnesení:

1. ZO schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 3/2013.

2. ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lhota za rok 2012, při
kterém byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod
pís. c zákona o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO (§10 odst. 3 písmo b, zákon. č.
420/2004 Sb.).

K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 21,30 hod.
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