
Zápis č. 9/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 26. 4. 2012 od 20 hodin na
Obecním úřadu ve Lhotě.

Program: 1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Kontrola zápisu z minulého zasedání
4) Projednávání žádostí manželů Marečkových o vyjádření ke stavbám
5) Došlá pošta
6) Diskuse
7)Závěr

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

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kolinský, Ing. Pavel Dvořák

Zapisovatel: A. Kopejsková

Hosté: Ing. Libor Mareček, Ing. Ilona Marečková, p. Daniel Kos

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 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 bylí zvoleni všemi hlasy J. Kolínský, Ing. P. Dvořák. Zapisovatelem byla
zvolena všemi hlasy A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání ZO ze dne 12. 4. 2012 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Projednávání žádostí manželů Marečkových o vyjádření ke stavbám
ZO projednávalo žádosti o vyjádření ke stavbám RD, garáže, studny, DČOV manž.
Marečkových na parc. č. 526/3. K žádostem se ZO prozatím nevyjádřilo, protože starosta
informoval o probíhajícím jednání s panem Bc. VI. Trapezovem, původním majitelem, o
úhradě příspěvku na vybudování komunikace a inženýrských sítí. Dále nedošlo k přijetí daru
pozemku parc. č. 526/4, na základě usnesení Zo. Tento pozemek leží mezi parcelou č. 526/3
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a 527 stávající cesta. K přijetí daru nedošlo prozatím z důvodu zveřejnění záměru po dobu 15
dnů na úřední desce, poté musí být schválena ZO darovací smlouva a vyřešeny příspěvky na
vybudování komunikace a inženýrských sítí. Manželé Marečkovi připomněli nutnost
vyjádření se ke stavbám do 30 dnů od podání žádostí. Dále se dotazovali, proč ZO dar parc. Č.
526/4 již nepřijalo v minulosti. Starosta odpověděl, že je to z důvodu nedořešeného
příspěvku na vybudování komunikace a inženýrských sítí. Marečkovi dále poukázali na to, že
v listopadu 2011 podali žádost o vyjádření ke stavbě garáže na hranici pozemku, starosta
reagoval, že se k tomu nevyjadřoval z důvodu v té době nekompletního projektu staveb na
dané parcele. Žádosti o vyjádření ke stavbám RD, studny a DČOV byly podány až 6. 4. 2012.
Manželé Marečkovi také poukazuje proč by měli platit finanční příspěvek za svou parcelu,
když ji zakoupili, jak uvádějí, bez závazků.

K bodu 5. Došlá pošta
MěÚ Brandýs n/L - žádost o sdělení vynaložených nákladů na údržbu válečných hrobů a
pomníků

AVE CZ- nabídka na kompostování bioodpadu

Advokátní kancelář Judr. P. Dukát - doplň. Informace k žádosti o změnu územního plánu

k bodu 6. Diskuse:
R. Kratochvílová informovala o schůzce na OÚ Dřísy ohledně umístění předškoláků. Pí.
Frejová se dotázala zda má naše obec uzavřenou smlouvu s jinou školkou, naše obec tuto
smlouvu nemá a nelze ji uzavřít. Umístění předškoláků je plně v kompetenci paní řiditelky MŠ
Dřísy. Ing. P. Dvořák informoval, že byl také dotázán, zda je uzavřena smlouva ft Zá17DY,
žádná smlouva neexistuje. R. Kratochvílová informovala o nákupu občerstvení a přípravě na .
tradiční pálení čarodějnic. Starosta informovalo vypracování Žádosti o změnu schváleného
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území StČ kraje pro Obec Lhota, tuto změnu nám
pomohl vypracovat p. Filler - poradce ve stavbách vodovodů a kanalizací obcí Cecemínska.
Pan Kos se dotazoval na parcely na konci ul. Boleslavské za p. Šormem, které byly nyní
rozděleny, jakým způsobem budou zastavěny. Starosta reagoval, že parcely jsou určeny na
RD.
k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 22,00 hod.
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