
Zápis č. 21/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 28. 11. 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, Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, František Uřidil,

Omluveni: Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský, Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: F. Uřidil, Ing. P. Dvořák

Návrhová komise: J. Krkavec, Ing. R. Kratochvílová

Zapisovatel: Ing. 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 F. Uřidil, Ing. P. Dvořák. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, R. Kratochvílová. 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 14. 11. 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
Povodí Labe, s. p. - Oznámení - na rok 2014 plánujeme pročištění toku Hlavnovský potok a
v roce 2013 budou odstraněny překážky z koryta toku

Město Brandýs n/L. - Rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod z DČOV pro manž.
Čapkovi, ul. Nová
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Středočeský kraj - odbor dopravy - žádost o vyjádření k udělení licence pro linku Mšeno -
TRW Hlavenec

Brandýs n/L - St. Boleslav - smlouva o poskytování pečovatelské služby pro občany z naší
obce

ČSAD Střední Čechy - ekonomická kalkulace linky 419 - obec bude v roce 2014 přispívat
částkou 81002,- Kč

k bodu 5. Diskuse:
Starosta inf. o výsledcích rozboru pitné vody z obecního vodovodu, které vyhovují. Starosta
informoval o schůzce s právníkem ohledně smlouvy s Josefem Houšteckým, v jednání se
bude pokračovat. Starosta dále informovalo zahájení prací na novém územním plánu Obce
Lhota. Dále starosta informovalo Návrhu rozpočtu na rok 2014. Ing. Dvořák se dotázal, zda
Jezero s.r.o. zaslalo dobrovolný příspěvek obci Lhota za rok 2013. Starosta reagoval, že
k dnešnímu dni nikoliv. Starosta informovalo vítání občánků, které proběhlo v sobotu 23. 11.
2013, kdy jsme mezi občany Lhoty přivítali pět dětí. R. Kratochvílová informovala,
o připravované akci Vánoční dflnička, která se uskuteční 30. 11. 2013 a následně
o Rozsvícení stromečku, které proběhne již tradičně 1. adventní neděli, tentokrát 1. 12. 2013.
Dále informovala o jednání k vrtu HL-l - posílení zdroje vodovodu. Čerpací zkoušky kvality
vody a vydatnosti zdroje proběhnou brzy z jara. Starosta informoval, že dne 27. 11. 2013 byl
předán projekt na podružné sběrače pro tlakovou kanalizaci paní Janou Fillerovou a Jiřím
Fillerem. Projekt byl předán jak našemu úřadu, tak stavebnímu úřadu ve Všetatech. F. Uřidil
informoval, že vánoční turnaj Cecemínska ve stolním tenisu proběhne 28. 12. 2013
v Kostelním Hlavně.

K bodu 6. Usnesení:

l)Za rozhodlo na základě § 44 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební

zákon), z vlastního podnětu o pořízení nového územního plánu Lhota a pověřuje starostu
obce oslovením tří zpracovatelů územně plánovací dokumentace s výzvou podání nabídky na

zpracování územního plánu. Vybrán bude zpracovatel splňující kvalifikační předpoklady

s nejvýhodnější cenovou nabídkou a s kvalitními referencemi.

Schváleno všemi hlasy.

2) za rozhodlo o jmenování pana Jana Krkavcem, starosty obce určeným zastupitelem pro

spolupráci s pořizovatelem při pořizování územního plánu Lhota.

Schváleno všemi hlasy.

3) za rozhodlo o způsobu pořizování nového územního plánu Lhota - o pořízení obec požádá

autorizovaného architekta Ing. arch. Kindla, kterému byla udělena autorizace pro obor

územní plánování.
Schváleno všemi hlasy.

4) za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 12/2013.
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5) Obec Lhota schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Oprava a rekonstrukce
hasičských zbrojnic svépomocí" ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZSpro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 %
z celkových nákladů projektu."

6) ZO schvaluje všemi hlasy Darovací smlouvu mezi Obcí Lhota a Brandýským Matýskem, 0.5.,

se sídlem Zahradnická 1723/ A Brandýs n/L.

K bodu 7. Závěr

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

v 21.11- ~o13Ve Lhote dne . Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:
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Starosta obce:
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