
Zápis č. 2/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 19. 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, Jiří
Kolínský, František Uřidil

Omluveni: Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: R. Kratochvílová, J. Kolínský

Návrhová komise: F. Uřidil, Ing. P. Dvořák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: Ing. Lukáš Anděl

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 R. Kratochvílová, J. Kolínský. Do návrhová komise
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 za ze dne 5. 11. 2012 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

Městys Všetaty - územní souhlas J. Bartíka, l. Vojtěchové k umístění a provedení stavby,
Boleslavská 38

pí. Kadlečková, Kolín - žádost o vyjádření ke změně stavby před jejím dokončením - z chaty
na RD p. Parkmanna, Lesní 0115

Obec Lhota - záměr obce přijmout dar - pozemkovou parcelu č. 526/4 v k. Ú. Lhota u Dřís o
výměře 51 m2 od společnosti MVT s. r. o, Volutova 2523/14 15800 Praha S, za účelem
rozšíření komunikace.

k bodu 5. Diskuse

Byla projednávána problematika zasíťování lokality budoucí výstavby RD. Pozvání na
zasedání zastupitelstva přijal Ing. Lukáš Anděl, který nás informovalo možnostech řešení
problematiky změny vlastníka naší domény )hotanadlabem.cz". Obec chce ukončit
spolupráci s RNDr. Alešem Střechou a stát se jejím výhradním vlastníkem a správcem. Dále
byl projednáván záměr obce přijmout dar poz. p. č. 526/4 v k. Ú. Lhota u Dřís.

K bodu 6. Usnesení

1. za schválilo všemi hlasy odkoupení domény )hotanadlabem.cz" a veškerých práv dalšího
užívání od RNDr. A. Střechy, Brandýs nad Labem za cenu 5 000,- Kč.

2. za schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 4/2011.

3. za zamítlo záměr přijmout dar - pozemkovou parcelu č. 526/4 v k. Ú. Lhota u Dřís o
výměře 51 m2 od společnosti MVT s. r. o, Volutova 2523/14 15800 Praha S, za účelem
rozšíření komunikace.

K bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání. Jednání bylo
ukončeno 20,30 hod.
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