
Zápis č. 6/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 3. 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) Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil, Mgr. Václav Slezák,
Alena Kopejsková

Omluveni: Jiří Kolínský, Ing. Pavel Dvořák

Ověřovatelé zápisu: Mgr. V. Slezák, R. Kratochvílová

Zapisovatel: A. Kopejsková

Host: Ing. P. Nepomucký, M. Švec

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, 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 1. 3. 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

Jukka s.r.o. - prodej ovocných stromků v naší obci 20. 3. 2012

První Labská - žádost o poskytnutí prostoru na uzavírání smluv na odběr závlahové vody,
které proběhne 3. 4. 2012 na OÚ

AVE Benátky nad Jizerou - mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu, který
proběhne 31. 3. 2012 před OÚ od 8:35 - 9:10

Policie ČR Kostelec nad Labem - pozvánka na seminář, 29. 3. 2012 v Kostelci nad Labem,
v 10:00 hod.

OÚ Dřísy - oznámení o odjezdech autobusu na ples DSOCecemínska

R. Kratochvílová - žádost o snížení nájemného pro provozovnu potravin

Ing. Fiala - Projekty - technickoekonomická studie vodovodu - optimalizace systému
doplněním vodojemu

k bodu 5. Diskuse:

Starosta obce informovalo situaci ohledně vyvážení fekálií. Dále informoval, že v úterý 20. 3.
2012 proběhne schůzka na Stavokompetu v Brandýse nad Labem - ohledně napojení Lhoty
na ČOV. Mgr. V. Slezák se dotazoval, zda bude v obci po dobu sezóny probíhat likvidace
biologického odpadu (posekané trávy). R. Kratochvílová informovala, že 31. 3. 2012 od
14:00 v Hostinci Na Malém Plácku proběhne Velikonoční dílnička. M. Švec poděkoval obci
jménem hasičů za peněžitou pomoc SDH, informovalo koupi nových hasičských helem a dále
informovalo opravě hasičské stříkačky, kterou hradí p. Sladkovský, který tímto podporuje
SDH. Ing. Pavel Nepomucký apeloval na ZO, aby zvážilo projednávání o financování lokality
Hlavnovská - rekreační jezero.

k bodu 6. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 20,40 hod.
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