
Zápis č. 14/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 8. 8. 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, František Uřidil, Jiří
Kolínský

Omluveni: Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: J. Kolínský, F. Uřidil

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

Zapisovatel: R. Kratochvílová

Hosté: Jana a Jiří Fillerovi, Renata Bartončíková

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 hosty. 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 J. Kolínský, F. Uřidil. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, Mgr. V. Slezák. 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 18. 7. 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

Jiří Skotnica - návrh na ošetření památného stromu - jilmu habrolistého v ceně 13 620,- Kč
bez DPH

Vladimíra Křikavová - návrh na ošetření památného stromu - jilmu habrolistého v ceně
7 500,- Kč není plátce DPH

k bodu 5. Diskuse:

Na zastupitelstvo obce přijali pozvání manž. Fillerovi, kteří projektují kanalizační přípojky.
Informovali za o probíhajících projektových pracích. Paní Fillerová vznesla několik dotazů,
které vznesli občané při jejich obchůzkách. Hlavní dotaz se týká finanční stránky a nutné
připravenosti jednotlivých nemovitostí k napojení na kanalizaci. za reaguje, že finanční
příspěvek rodinných domů s číslem popisným bude 25 000,- Kč. Další z povinností bude
příprava elektrické přípojky a zavedení gravitačních odpadů z domu do šachty s čerpadlem. U
rekreačních objektů s číslem evidenčním není zatím o příspěvku rozhodnuto, vše záleží na
podmínkách dotačních programů na vybudování kanalizace v obci. Paní Bartončíková vznesla
dotaz, zda bude možnost se dohodnout, aby jedna firma, která bude realizovat sběrné stoky
pro obec, realizovala připojení až k domu. za reaguje, že bude záležet na dohodě s firmou,
která bude muset být vybraná ve výběrovém řízení. Další dotaz paní Bartončíkové byl, zda se
má obec Lhota kam napojit na ČOV. za reaguje, že čistička odpadních vod Dřísy je z jedné
pětiny v majetku obce Lhota a kapacita ČOV je zatím dostačující, v budoucnu se bude
intenzifikovat. Pan Filler požádal za o vyjádření k volným stavebním parcelám a
nedostavěným RD. Starosta informoval za o sbírce šatstva pro Diakonii Broumov, kdy
občané darovali cca 80 pytlů a balíků této pomoci, tímto občanům děkujeme. Starosta
informoval za o opravě zničeného stožáru veřejného osvětlení na rohu ul. Široká a Příčná při
dopravní nehodě. Policie viníka neodhalila a věc odložila, náklady byly nahlášeny pojišťovně.
J. Kolínský navrhl vybudování elektrické přípojky na hřišti. za souhlasí a starosta podá žádost
o připojení elektrického zařízení.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo všemi hlasy příspěvek na vybudování podružného sběrače tlakové kanalizace

vlastníků rodinných domů s číslem popisným ve výši 25. 000,- Kč.

2. za schválilo všemi hlasy zahrnutí rozestavěných domů a stavebních parcel do projektu -
Podružné sběrače tlakové kanalizace Obce Lhota. V těchto případech budou realizovány
zaslepené odbočky k těmto nemovitostem.

3. za schválilo všemi hlasy zadání ošetření památného stromu - jilmu habrolistého u RD
č. p. 20 v celkové ceně 7 500,- Kč, práci provede pí. Křikavová.

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

5. za schválilo všem hlasy podmínky zařazení lesního pozemku parc. č. 257/2 do území
určeného k zástavbě RD při změně ÚP za těchto podmínek: pozemek sousedící sč. p. 104
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v Hlavenecké ul. - výsledná celková šíře budoucí komunikace bude 8 m a část k dosažení
potřebné šíře bude převedena do vlastnictví obce. Pozemek sousedící s parc. Č. 115/7 v ul. U
Jezera - šíře 6 m pro budoucí komunikaci, bude převeden do vlastnictví obce, jedna za čtyř
budoucích parcelo min. výměře 800 m2 bude převedena do vlastnictví obce.

K bodu 7. Závěr

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

Ověřovatelé zápisu:
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