
Zápis č. 13/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 18. 7. 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, Mgr. Václav Slezák, Alena Kopejsková

Omluveni: Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský, František Uřidil

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

Návrhová komise: J. Krkavec, A. Kopejsková

Zapisovatel: A. 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 Mgr. V. Slezák, R. Kratochvílová. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, A. Kopejsková. 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 27. 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 - společný souhlas - p. Dobiášová, Hlavenecká 81, přestavba rodinného
domu

Veolia, Kladno - kontrolní rozbor vody z obecního vodovodu - vzorek odpovídá normám;
místo odběru před Hostincem U Musilů, Boleslavská 13

Krajský úřad StČ kraje - darovací smlouva příspěvku 7400,- Kč na nákup hadic pro SDH Lhota

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo humanitární sbírce šatstva pro Diakonii Broumov, která proběhne 15.
- 23. 7. 2013, dále informovalo sběru železného šrotu, který proběhne 27. 7. 2013. Tento
sběr pořádá SDH Lhota. Starosta dále informoval za o stavu probíhajících prací na projektu
tlaková kanalizace Lhota - podružné sběrače, projektanti mají k dnešnímu dni zpracováno
144 nemovitostí. Starosta dále informoval o záměru SDH Lhota nakoupit hasičský vůz
Volkswagen Transporter od SDH Žatec. R. Kratochvflová sdělila, že je potřeba stanovit
pravidla a výši příspěvku na vybudování podružného sběrače tlakové kanalizace pro
jednotlivé nemovitosti. R. Kratochvílová informovala o návrhu od projektanta p. Kůly na
zateplení budovy obecního úřadu. Mgr, V. Slezák navrhuje, aby bylo možné platit poplatky za
odpad elektronicky. Starosta reagoval, že tato možnost tu je a chataři ji využívají. Starosta
informoval, že byl přijat pracovník na údržbu zeleně, na dohodu o provedení práce.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 5/2013.

2. za schválilo všemi hlasy nákup hasičského automobilu pro SDH Lhota typu Volkswagen
Transporter od SDH Žatec za celkovou cenu 50000,- Kč.

K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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