
Zápis č. 12/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 27. 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
S} Diskuse
6} Usnesení
7}Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Radka Kratochvílová, Mgr. Václav Slezák, František Uřidil

Omluveni: Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková, Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: Mgr. V. Slezák, F. Uřidil

Návrhová komise: J. Krkavec, R. Kratochvílová

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 (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 Mgr. V. Slezák, F. Uřidil. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, R. Kratochvílová. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy R.
Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 6. 6. 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 - povolení pro Bc. Dobiášovou, Hlavenecká 81, stavba terasy

EKO - KOM certifikát o úspoře emisí pro Obec Lhota, která vytřídila 3, 129 t tříděného
odpadu a získala odměnu 9 533,- Kč

Martin Hájek, Mastaba - informace o pořádání hudební festivalu, 3. 8. 2013 na hřišti za
Hostincem U Musilů

JUDr. Pacovský - informace o možnostech k jednání s Jezerem Lhota s.r.o. o účelové
přístupové komunikaci k parkovišti jezera

Rodina Houšteckých, KLesnu 26 - odpověď na vyjádření a možnostech převedení lesních
pozemků na stavební

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo sbírce na povodně, která v naší obci proběhla, díky naším občanům
sbírka přinesla prostředky v hodnotě cca 40000,- Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty
postiženým obcím Libiš, Hořín, Lužec nad Vlatavou. Dále informoval, že náš SDH Lhota se
účastnil na pomoci při odstraňování následků povodně v obci Libiš. Starosta informoval, že
ho oslovil Martin Hájek člen skupiny Mastaba, která by ráda pořádala hudební festival na
hřišti za Hostincem U Musilů. R. Kratochvílová reagovala, že bychom mohli tento festival
podpořit. za se dohodlo, že organizátorům poskytne na tuto kulturní akci finanční podporu.
R. Kratochvílová informovala o schůzi DSOCecemínska, která se konala 20. 6. 2013 v Hostinci
U Jelena v Hlavenci. F. Uřidil informovalo pořádání tradičního turnaje v kopané 25.8.2013,
který je pořádán pod DSO Cecemínska. Mgr. V. Slezák připomenul, že je potřeba zalévat
hřiště. Starosta připomenul 33. Sjezd Lhot a Lehót ve Velké Lehotě okr. Žarnovica dne 4. - 7.
7.2013.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 4/2013.

2. za projednalo Návrh Závěrečného účtu hospodaření Obce Lhota za rok 2012. Závěrečný
účet byl schválen všemi hlasy s výhradou - chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmo c.: (§10 odst. 3 písmo h) zákon. č. 420/2004 Sb.).

3. za projednalo a schválilo všemi hlasy Účetní závěrku za rok 2012.

4. za schválilo všemi hlasy Smlouvu o dílo o provedení projektových prací a činností pro akci
Tlaková kanalizace Lhota - podružné sběrače mezi Obcí Lhota a Janou Fillerovou -
projektování vodohospodářských staveb, Lomnická 296, Praha 9. Cena díla je stanovena na
zákl. cenové nabídky a činí 193. 000,- Kč.

2



5. za schválilo všemi hlasy Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Lhota a budoucími povinnými, kterou se stanovují podmínky pro umístění a realizaci stavby
Tlakové kanalizace Lhota - podružné sběrače na pozemcích budoucích povinných.

6. za schválilo všemi hlasy finanční příspěvek ve výši 4000,- pro hudební festival, který
pořádá místní hudební skupina Mastaba.

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

Ve Lhotě dne .....'":"i risovatel:

Ověřovatelé zápisu: ~.LL .
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Starosta obce:
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