
Zápis č. 4/14

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 27. 2. 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, Jiří Kolínský, Alena Kopejsková,
Mgr. Václav Slezák, František Uřidil

Omluveni: Ing. Pavel Dvořák

Ověřovatelé zápi~u: Mgr. V. Slezák, Ing. R. Kratochvílová

Návrhová komise: F. Uřidil, J. Kolínský

Zapisovatel: A. Kopejsková

K jednotlivým bodům programu:
k bodu 1. Zahájení
Veřejné zasedání řidil 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 většiny 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 Mgr. V. Slezák, R. Kratochvílová. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy F. Uřidil, J. Kolínský. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy
A. Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola Iápisu z minulého zasedání:
Starosta obce pr. ;,Iásil ž:= zápis z minulého zasedání ZO ze dne 13. 2. 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 o.::,5.ta
Ekokom - výpůjčka nádob na tříděný odpad z krajského projektu "Podpora recyklace a
využití odpadů z obcí Středočeského kraje v roce 2014"
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Operační program Životního prostředí - Akceptování žádosti ze SFŽP ČR - Optimalizace
vodního režimu krajiny v obci Lhota

MěÚ Brandýs n/L - St. Boleslav - souhlas s užíváním DČOV pro manž. Čapkovi, ul. Nová

ROPID- Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

AZ Elektrostav Nymburk - smlouva o zřízení elektrické přípojky

Geodézie Kladno - smlouva o zřízení věcného břemene - elektrická přípojka

Smlouva na pořízení dokumentace k územnímu plánu Obce Lhota od Ing. arch. Z. Kindla

k bodu 5. Diskuse:
Starosta informoval, že dne 22. 2. 2014 proběhla brigáda SDH Lhota, při které byly ořezány
javory podél silnice v ul. Boleslavská. Dále informoval o setkání starostů na policii ČR
v Kostelci n/L, kde byla projednána bezpečnostní situace naše obvodu. Starosta informoval
o nahlášení vývozu fekálii Inspekci ŽP, která přijede toto udání prošetřit a to dne 12. 3. 2014.
R. Kratochvílová pochválila SDH Lhota za přípravu a organizaci Maškarního karnevalu pro
děti i dospělé, dále informovala o Plesu Cecemínka, který proběhne v Konětopech 5. 4. 2014.
Dále se zúčastnila valné hromady MAS Vyhlídky, kde byly schváleny stanovy dle Nového
občanského zákoníku, také se zúčastnila semináře pořádaného MAS Vyhlídky - Učíme se
filmem- samospráva na venkově. R. Kratochvílová informovala, že na základě výzvy
EKO-KOMU a. s. se Obec Lhota zapojila do projektu a požádala o zřízení 2 nových hnízd
kontejnerů na třídění odpad.

K bodu 6. Usnesení:

1) ZO schválilo všemi hlasy Smlouvu o dílo "Územní plán Lhota - pořízení dokumentace, mezi
Obcí Lhota a zhotovitelem Ing. arch. Zdeňkem Kindlem za cenu 84. 700,- vč. DPH.

2) ZO schválilo všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-126010690/0111Lhota
u Dřís - KNN u pozemků parc. č. 558, 653 a 296/49 mezi Obcí Lhota a ČEZ Distribuce, a.s.,
zast. Spol. Pešout - montáž kabelů, s.r.o. Smečno.

3) ZO schválilo všemi hlasy Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV - 12 - 6013993/002
u pozemků parc. č. 526/4 a 527 v k. ú. Lhota u Dřís mezi Obcí Lhota a ČEZ Distribuce, a.s.
zast. AZ Elektostav, a.s. Nymburk.

4) ZO schválilo všemi hlasy Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID č. 419) mezi Obcí Lhota a ČSADStřední Čechy, a.s.
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K bodu 7. Závěr

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

21. 2 2014-
Ve Lhotě dne ~ : . Zapisovatel:

Ověřovatelé zápisu:

Starosta Obce:
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