Zápis č. 16/13
ze zasedání Zastupitelstva

obce Lhota, které se konalo dne 19.9. 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,
Kopejsková

František Uřidil, Ing. Pavel Dvořák, Alena

Omluveni: Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský
Ověřovatelé zápisu: R. Kratochvílová,

F. Uřidil

Návrhová komise: J. Krkavec, Ing. P. Dvořák
Zapisovatel: A. Kopejsková
Hosté: manž. Fillerovi, Ing. Nepomucký, p. Černý
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 F. Uřidil, R. Kratochvílová. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, Ing. P. Dvořák. 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 29. 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
Ing. Nepomucký, p. M. Černý - zástupci lokality Hlavnovská - příprava lokality
IIHlavnovská" pro výstavbu infrastruktury a RD
k bodu 5. Diskuse:
Manželé Fillerovi informoval ZO o stavu prací na projektu Tlaková kanalizace - podružné
sběrače v Obci Lhota, kdy je k dnešnímu dni odevzdáno 90 % podepsaných smluv o
smlouvě budoucí na umístění podružného sběrače. Ing. P. Nepomucký, zástupce lokality
.Hlavnovská" předal ZO dopis. V dopise jsou informace o přípravě lokality IIHlavnovská"
pro výstavbu infrastruktury
a rodinných domů a žádají ZO o vyjádření se k této záležitosti,
aby bylo možné pokračovat s přípravou lokality. Jako příloha byl předložen návrh
usnesení. ZO bere na vědomí a k dopisu se vyjádří. Starosta informoval, že byl pozván na
schůzi Jezera Lhota, s. r. o., která se konala 6. 9. 2013 v kanceláři společnosti. Této schůzky
se starosta zúčastnil, na schůzi byly projednány vztahy společnosti s obcí. Zároveň byli
zástupci obce pozváni na schůzi dne 4. 10. 2013.
K bodu 6. Usnesení:
1. ZO schválilo všemi hlasy Smlouvu o dílo mezi Obcí Lhota a Grant Consulting s.r.o., Praha
9 - Běchovice. Předmět smlouvy je zhotovení

dokumentace

potřebné

k podání žádosti a

vypracování samotné žádosti o dotaci v rámci OPŽP, výzva č. 50, opatření 6.4. - odbahnění
rybníka.
2. ZO schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 7/2013.
3. ZO schválilo všemi hlasy platbu ve výši 29000,-

Kč projektantovi

Janu Kůlovi, Kostelec

nad Labem za projekční práce pro Obec Lhota - zateplení budovy Obecního úřadu, pasport
stavby hasičské zbrojnice.
K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
Ve Lhotě dne
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a hostům za účast na dnešním jednání.
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