
Zápis č. 2/14

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 30. 1. 2014 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. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský, Alena
Kopejsková, Mgr. Václav Slezák

Omluveni: František Uřidil, Jiří Kolínský

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

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

Zapisovatel: A. Kopejsková

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). 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. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, 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 za ze dne 16. 1. 2014 byl zvolenými
ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. Nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky ani připomínky.

K bodu 4. Došlá pošta
Městys Všetaty - kolaudační souhlas p. Lstibůrek, ul. Spojovací s užíváním stavby el. přípojky
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k bodu 5. Diskuse:

Starosta reagoval na připomínky k připravované vyhlášce ohledně volného pobíhání psů na
veřejných částech obce. Zjistil k dotazu Ing. Dvořáka, co znamená, že porušení povinností
touto vyhláškou bude posuzováno podle zvláštních právních předpisů. Starosta informoval,
že toto řeší přestupková komise na MěÚ Brandýs n/L - St. Boleslav dle zákona o přestupcích.
R. Kratochvílová informovovala, že společně s panem starostou navštívili Mudr. Klemanovou
a dotázali se jí na budoucí činnost ve zdejším zdravotním středisku. Mudr. Klemanová
reagoval, že smlouvu má do září 2014 a pokud nebudou změněny podmínky hlavně ohledně
provozních nákladů tak nebude moci z ekonomických důvodů ordinaci ve Lhotě dále
provozovat. Starosta a místostarostka s tímto seznámí za a dále se bude s Mudr.
Klemanovou jednat. R. Kratochvílová informovala za o problému s vydáním souhlasného
stanoviska ze stavebního úřadu k hasičské zbrojnici, důvodem je, že na projektech je jen
jedna toaleta a Krajská hygienická stanice vydala závazné stanovisko, ve kterém požaduje
toalety dvě. Věc bude sdělena projektantovi k úpravě projektu.

K bodu 6. Usnesení:

1) za schválilo všemi hlasy příspěvek Místní akční skupině Vyhlídky pro rok 2014 ve výši
5000,- Kč.

K bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 21,00 hod.
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