
Zápis č. 4/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 16. 2. 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, František Uřidil, Mgr.
Václav Slezák, Jiří Kolínský

Omluveni: Alena Kopejsková

Ověřovatelé zápisu: Mgr.V. Slezák, F. Uřidil

Návrhová komise: Ing. P. Dvořák, J. Kolínský

Zapisovatel: R. Kratochvílová

Milan Černý

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) a hosty. 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, F. Uřidil. Do návrhové komise byli
zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, J. Kolínský. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy R.
Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 2. 2. 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 5. Došlá pošta

Městys Všetaty - Územní a stavební řízení k RD, v ul. KLesnu - R. Čičkan

Městys Všetaty - Rozhodnutí o zřízení autobusové zastávky a veř. osvětlení u obce Borek na
hl. silnici č. 11./331

ROPID, Praha 1 - zápis ze schůze starostů s firmou v Brandýse nad Labem ohledně zajištění
autobusové dopravy v roce 2012

Středočeský kraj - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Ing. Pavel Nepomucký - záměr výstavby RD v lokalitě Hlavnovská - rekr. jezero

Ing. Fiala - nabídka projektových prací na vypracování studie rozšíření obec. vodovodu

k bodu 6. Diskuse:

Starosta obce informoval zastupitele o záměru p. Roubíčka zřídit el. přípojku k parcele Č. 495
v k. ú. Lhota u Dřís z důvodu budoucího postavení foliovníku na tomto pozemku. Dále pan
Milan Černý informoval zastupitele o dalších variantách nákladů v lokalitě Hlavnovská - rekr.
jezero. Starosta rovněž informovalo dalších variantách nákladů na komunikace a vodovod
pro tuto lokalitu. Na příštím zasedání budou k dispozici další varianty nákladů, aby mohlo
dojít k porovnání a posouzení více variant.

k bodu 7. Usnesení:

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene Č. IV - 12 - 6013467/VB001 pro stavbu Lhota Boleslavská p. č.495 kNN
Roubíček.

k bodu 8. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostu za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 20,45 hod.
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