
Zápis č. 18/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 17.10.2013 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.
Václav Slezák, Jiří Kolínský, Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Dvořák, J. Kolínský

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

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 (ZO). Prohlásil, že jednání ZO je řádně svoláno a
vyhlášeno. Konstatoval přítomnost všech 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 Ing. P. Dvořák, J. Kolínský. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlasy F. Uřidil, Mgr. V. Slezák. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 3. 10. 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
Městys Všetaty - potvrzení existence a účelu stavby a ověření zjednodušené dokumentace-
pasportu stavby - Požární zbrojnice na pozemku p. č. st. 184, v k. ú. Lhota u Dřís

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informovalo možnostech navýšení měsíční odměny pro místostarostku obce R.
Kratochvílovou, dle zákona o obcích odměňování zastupitelů. Starosta informovalo jednání
se společností Jezero Lhota s. r. o., které se zúčastnil společně sR. Kratochvílovou a Ing.

1



Dvořákem. R. Kratochvílová informovala o přípravě podkladů na zpracování žádostí v rámci
Operačního programu Životního prostředí "Optimalizace vodního režimu vobci Lhota",
Opatření 6.4. a Zlepšení tepelně technických vlastností objektu, Opatření 3. 2. 1.. R.
Kratochvílová informovala o schůzce Cecemínska ohledně intenzifikace společné ČOV, tato
jednání budou dále probíhat. R. Kratochvílová informovala o připravovaných kulturních akcí
2. 11. Dýňový průvod, 3. 11. příprava vánoční besídky obě tyto akce začínají v 17:00 u OÚ. R.
Kratochvílová informovala, že byly Obci nabídnuty 4 volná místa v Mateřském centu
Matýsek, Brandýs nad Labem. R. Kratochvílová vytipuje dle evidence obyvatel (podle věku)
děti na tato místa. Dále informovala, že je vypsaná Výzva na dotace z Fondů Středočeského
kraje, příjem žádostí probíhá od 4. 11. do 20. 12. 2013. Mgr. V. Slezák připomenul nutnost
posekat trávu na veřejných prostranstvích s ohledem na podzimní úklid listí. Starosta
projedná s SDH Lhota, kteří se v letošním roce zavázali k péči o údržbu zeleně. Starosta
informoval, že zúčastnil 15. 10. 2013 7. školkařského dne v areálu Vojenských lesů a statků
ČR,středisko Lhota.

K bodu 6. Usnesení:

1. ZO schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 9/2013.

2. ZO schválilo poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel hlasování zvýšení měsíční odměny
neuvolněné místostarostce Ing. Radce Kratochvílové na 13 329,- Kč s účinností od 1. 11.

2013.

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