
Zápis č. 15/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 29. 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, František Uřidil, Ing. Pavel Dvořák, Alena
Kopejsková

Omluveni: Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: Ing. p. Dvořák, R. Kratochvílová

Návrhová komise: J. Krkavec, F. Uřidil

Zapisovatel: A. Kopejsková

Hosté: Houštecký Milan, Ing. Houštecký Luboš, Josef Houštecký

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 hosty. 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 Ing. P. Dvořák, R. Kratochvílová. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, F. Uřidil. 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 8. 8. 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
Advokátní kancelář Matušek a spol., Mělník - exekuční příkaz ve věci p. K. Růžka

Městys Všetaty - manž. Bezouškovi, Lhota 210 - rozšíření stavby

Žádost o připojení elektrického zařízení - hřiště - OÚ Lhota

pí. Babušková, pí. Holcová, p. T. Formánek, S. Formánek - žádost o povolení odbočky
z kanalizační stoky A v obci Lhota do budoucí lokality RD

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informoval za o stavu prací na projektu Tlaková kanalizace - podružné sběrače
v Obci Lhota, kdy je k dnešnímu dni odevzdáno 75 % podepsaných smluv o smlouvě budoucí
na umístění podružného sběrače. F. Uřidil informovalo turnaji Cecemínska v kopané. Ing. P.
Dvořák se dotázal, kdy se začneme s vypracováním nového územního plánu. Starosta
reagovat že začínáme shromažďovat potřebné podklady. Dále se Ing. Dvořák dotázal na
možnosti rekonstrukce zdravotního střediska. Další z dotazů Ing. Dvořáka byl, zda obec
plánuje projekt na vodojem. Starosta reagovat že se aktuálně řeší povolení k čerpacím
zkouškám připraveného nového vrtu, poté dojde k vypracování projektu čerpací stanice u
nového vrtu a jeho napojení na stávající vodovodní systém. Další fáze bude vypracování
projektu pozemního vodojemu, na který je již vypracována studie. Dalším z dotazů Ing.
Dvořáka byl, jaký je stav dohody s Jezerem Lhota s.r.o. o poplatku za užívání příjezdové
komunikace k parkovišti Jezera Lhota. Starosta reagoval, že bude se společností o tom
jednat. Ing. Dvořák se dotázal, zda je připravena vyhláška na volné pobíhání psů v obci.
Starosta reagoval, že toto zadá panu Slunéčkovi z Městského úřadu Mělník s kterým obec již
spolupracuje.

K bodu 6. Usnesení:

1. za schválilo všemi hlasy Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného

elektronického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny OA kV (NN) mezi ČEZ
Distribuce a.s. Děčín a Obcí Lhota pro sportovní hřiště na poz. p. č. 514 v k. ú. Lhota u Dřís.

2. za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 6/2013.

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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