Zápis č. 17/13
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 3. 10. 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, Mgr.
Váslav Slezák, Jiří Kolínský

Omluveni:

Alena Kopejsková

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

J. Krkavec, J. Kolínský

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). 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. Václav Slezák, F. Uřidil. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, J. Kolínský. 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 19. 9. 2013 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.
K bodu 4. Došlá pošta
pí. Pavlína Krkavcová, Hlavnovská 129 - Žádost o příspěvek na soukromou školku
pí. Jirmusová, Boleslavská 35 - Žádost o koupi pozemku 494/1rodina Houšteckých - vyjádření k pozemku

1

4 m2

k bodu 5. Diskuse:
R. Kratochvílová informovala, že v obci Hlavenec vzniklo nové mateřské centrum Hlaveneček,
které nabídlo obci Lhota možnost umístění Ihoteckých dětí k předškolnímu vzdělávání.
Zástupci obce byli pozváni na den otevřených dveří v Hlavenečku, kterého se zúčastnila. Dále
informovala o přípravě podkladů k možnému získání dotace na zateplení obecní budovy
Obecního úřadu a k projektu odbahnění rybníka.
probíralo lokalitu Hlavnovská. Radka
Kratochvílová navrhla, aby došlo k zpracování architektonické studie vzhledem k velikosti
území. Tato studie by zahrnovala veškeré parametry budoucí zástavby.
s tímto návrhem
souhlasí. Radka Kratochvílová informovala o spuštění nových webových stránek Obce Lhota,
internetová
adresa zůstává stejná www.lhotanadlabem.cz.
Starosta
informoval
o
vypracování vyhlášky na volné pobíhání psů. Tuto vyhlášku bude nutno do konce roku
schválit. Starosta dále informoval o přípravách voleb do PSP ČR 2013. Mgr. V. Slezák je
nespokojen s úpravou koruny památného stromu Jilmu habrolistého na jeho pozemku. Ing.
Dvořák navrhl zvýšení měsíční odměny pro místostarostku Ing. R. Kratochvílovou. Starosta se
bude informovat u mzdové účetní o možnostech navýšení.
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K bodu 6. Usnesení:
1.

za 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- zateplení obecní budovy.
2.

za schválilo

3.

za

všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 8/2013.

schválilo všemi hlasy prodej pozemkové

v k. ú. Lhota u Dřís o výměře 4 m

2 -

parcely ze svého vlastnictví

parc. č. 494/1

orná půda, za kupní cenu 1000,- Kč a to paní Haně

Jirmusové, trv. bytem Boleslavská 35, 277 14 Lhota.
4.

za

schválilo všemi hlasy finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč měsíčně pro pí. Pavlínu

Krkavcovou, Hlavnovská 129 na úhradu části nákladů školného v soukromé mateřské školce.
5.

za schválilo

všemi hlasy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Lhota, přípojka KNN, Boleslavská parc. č. 514 - Obec, sportovní hřiště.
K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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