
Zápis č. 3/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 2. 2. 2012 od 19 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Projednávání zástavby lokality ul. Hlavnovská - rekreační jezero RD
4) Kontrola zápisu z minulého zasedání
5) Došlá pošta
6) Diskuse
7) Usnesení
8) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Ing. Pavel Dvořák, Bc. Radka Kratochvílová, Alena Kopejsková,
František Uřidil, Mgr. Václav Slezák
J. KolínskýOmluveni:

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

Návrhová komise: R. Kratochvílová. Mgr. V. Slezák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: p. Milan Černý, vlastníci pozemků v lokalitě Hlavnovská ul. - rekreační
jezero, pí. St. Holcová

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) a hosty. 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 Ing. P. Dvořák, F. Uřidil. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy R. Kratochvílová. Mgr. V. Slezák. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
Alena Kopejsková.

K bodu 3. Projednávání zástavby lokality ul. Hlavnovská - rekreační jezero RD
Pan Milan Černý seznámil přítomné zastupitele a vlastníky pozemků s cenovou kalkulací
nákladů na ing. sítě a s výpočtem podílu na m2 stavebních parcel. K problematice se vyjádřil
Ing. Pavel Nepomucký, který informoval zastupitelstvo s historií řešení dané lokality,
předložil zápisy ZO z let 2003-2006 a z této doby také rozpočet k této lokalitě, který se
významně lišil od současného, s kterým vlastníci nesouhlasí. Navrhují vypracování nového
rozpočtu jak ze strany obce, tak i jich samých. Po jejich vypracování se bude v jednáních
pokračovat.

1



k bodu 4. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 19. 1. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 5. Došlá pošta

Ing. Fiala - nabídka projektových prací - veřejný vodovod doplnění systému o vodojem a vrt.

Dr. Rath, Středočeský kraj - přípravy nabídkového řízení k dopravní obslužnosti

Ropid - jednání 8. 2. 2012 v 9:30 na Městském úřadě v Brandýse nad Labem ohledně
autobusové obslužnosti

Spolana Neratovice - vyjádření ke stížnosti, kterou podala pí. Květoslava Novotná, na údajný
zápach a hluk v nočních hodinách

k bodu 6. Diskuse:

Starosta obce informoval za o žádosti p. Tomáše Kratochvíla poskytnutí příspěvku na nákup
branek pro malou kopanou. Paní Holcová informovala zastupitele o záměru rozdělení
stavební parcely /bývalé hřiště/ na 4 parcely.

k bodu 7. Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy finanční příspěvek k nákupu branek pro malou
kopanou ve výši 6 200,-. Kč.

2. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Zápis o výsledku provedené inventury
nehmotného a hmotného invent. majetku, pozemků, dlouhodobého a investičního majetku,
zásob a závazků k 31. 12. 2011.

k bodu 8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 21,20 hod.
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