
Zápis č. 22/13

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 16. 12. 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) Usnesení
6) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Ing. Radka Kratochvílová, Mgr. Václav Slezák, A. Kopejsková,
Ing. Pavel Dvořák, A. Kopejsková

Omluveni: Jiří Kolínský, F. Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Mgr. V. Slezák, Ing. P. Dvořák

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

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 (Za). 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 Mgr. V. Slezák, Ing. P. Dvořák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, R. Kratochvílová. 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 28. 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:
Ave CZ, s.r.o., odpadové hospodářství - dodatek ke smlouvě k přepravě a odstraňování
odpadů na rok 2014
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MAS Vyhlídky - nutnost schválit usnesení o začlenění Obce Lhota do územní působnosti
Místní akční skupiny Vyhlídky pro období 2014-2020.

k bodu 5. Diskuse:

Mgr. V. Slezák vznesl pochvalu za uspořádané Adventní posezení, které proběhlo
v Restauraci Na Malém plácku. Starosta informoval, že dne 19. 12. od 18:00 proběhne
členská schůze SO Cecemínsko v Kostelním Hlavně.

K bodu 6. Usnesení:

l)ZO schválilo všemi hlasy Rozpočet Obce Lhota na rok 2014.

2) za schválilo všemi hlasy Rozpočet Svazku obcí Cecemínsko na rok 2014.

3) za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 13/2013.

4) za Lhota souhlasí se začleněním obce Lhota do územní působnosti místní akční skupiny

Vyhlídky IČ 26676184 pro období 2014 - 2020.

5) za schválilo všemi hlasy peněžité příspěvky ve výši 1500,- Kč 10-ti starším osaměle žijícím
občanům na základě jejich žádosti.

6) za schválilo všemi hlasy Plán inventur na konci roku 2013.

K bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 20,00 hod.
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