
Zápis č. 8/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 12. 4. 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, Bc. Radka Kratochvílová, František Uřidil, Jiří Kolínský
Ing. Pavel Dvořák, Alena Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Ověřovatelé zápisu: František Uřidil, Mgr. Václav Slezák

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

Zapisovatel: Radka Kratochvílová

Host: Ing. Pavel Nepomucký

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 František Uřidil, Mgr. Václav Slezák. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský. Zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy Radka Kratochvílová.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 29. 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
Městys Všetaty - územní souhlas a souhlas s provedením stavby - Spojovací 0137

Smlouva o dílo - Obec Lhota a 1. Labská spol. Ovčáry, smlouva o dodávce závlahové vody
(hřiště), 1072,- Kč/rok

Ing. Nepomucký - žádost o vyjádření k dělení pozemků č. parc. 545

pí. Ilona Marečková, Káraný - žádost o vyjádření ke stavbě RD, studny a DČOV, parc. č. 526/3

Společenství vlastníků pozemků v lokalitě Hlavnovská - rekreační jezero - předložení odhadu
nákladů a návrh na způsob financování výstavby inženýrských sítí. Návrh výše finančního
příspěvku 100,- Kč/m2+24,5% výměry ze svých pozemků na komunikace a parcely pro obec.

K bodu 5. Diskuse

Hostem na za byl Ing. Pavel Nepomucký, který předal žádost o vyjádření k dělení pozemků
parc. Č. 545 na 5 parcel, kde byl oddělen pruh podél silnice pro vytvoření chodníku. Dále byla
projednávána žádost pí. Ing. Marečkové, která bude předmětem dalších jednání.

K bodu 6. Usnesení

1. za schválilo všemi hlasy rozdělení pozemku parc. Č. 545 v k. Ú. Lhota u Dřís na 5 parcel,
určených v územním plánu k zástavě RD.

2. za schválilo všemi hlasy podíl 100,- Kč/m2+24,5% výměry ze svých pozemků na
komunikace a parcely pro obec od vlastníků pozemků v lokalitě Hlavnovská - rekr. jezero.

3. za schválilo všemi hlasy dělení pozemků dle geometrického plánu Č. 422 -140/2010 v k.
Ú. Lhota u Dřís, předmětem je dělení pozemků v lokalitě Hlavnovská ul. - rekreační jezero.

4. za schválilo všemi hlasy Smlouvu s 1. Labskou spol. Ovčáry na dodávku
závlahové vody pro hřiště, 1072,- Kč/rok.

K bodu 7. Závěr

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