
Zápis č. 1/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 5. 1. 2012 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. Pavel Dvořák, Bc. Radka Kratochvílová, Alena Kopejsková,
Mgr. Václav Slezák, Jiří Kolínský, František Uřidil

Hosté: p. Milan Černý

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

Zapisovatel: Alena 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, F. Uřidil. Zapisovatelem byla
zvolena všemi hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 22. 12. 2011 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

ZŠ Dřísy - oznámení o termínu zápisu žáků do 1. roč. pro školní rok 2012/13. Zápis se koná
dne 24. 1. 2012 v budově ZŠ Dřísy.

JUDr. P. Dukát, adv. kancelář - žádost o vydání změny územního plánu pro pana Josefa
Houšteckého, KLesnu 26 u lesních pozemků parc. č. 257/2 a 233/3 na pozemky k zástavbě

Městys Všetaty - rozhodnutí o prodloužení platnosti dokončení stavby pro pana Zd. Skálu,
Borová 013

Městys Všetaty - rozhodnutí o prodloužení platnosti dokončení stavby pro pí. Hanu
Sedláčkovou, V Parku 40

k bodu 5. Diskuse:

Starosta informovalo změně e-mail adresyobce:obec.lhota@iex.cz.
Pan Milan Černý informoval zastupitele o nákladech na zasíťování stavebních parcel
v lokalitě u jezera. S touto skutečností budou vlastníci seznámeni na společné schůzce dne
26.1.2012.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 20,15hod.
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