
Zápis č. 11/12

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 24. 5. 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) Došlá pošta
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závěr

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

Omluveni: F. Uřidil

Ověřovatelé zápisu: R. Kratochvílová, J. Kolínský

Návrhová komise: Ing. Pavel Dvořák, Mgr. Václav Slezák

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: Ing. Jiří Janoušek, pí. Mogilevska

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 všech 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 R. Kratochvílová, J. Kolínský. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlasy Ing. Pavel Dvořák a Mgr. Václav Slezák. Zapisovatelem byla zvolena
všemi hlasy Alena Kopejsková.

k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starost obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 10. 5. 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

Ing. J. Janoušek - studie na stavbu RD na pozemku č. 288/24 v k.ú. Lhota u Dřís - žádost o
vyjádření

Krajský úřad StČ - odbor stížností - žádost o vyjádření ke stížnosti Ing. Marečka

MěÚ Brandýs n/L. - St. Boleslav - nabídka užívání sběrného dvora pro Obec Lhota

M. Janovská, Praha 4 - podnět vlastníka pozemku parc. č. 519 pro územní plán obce

p. Petr Bayer - nabídka údržby veřejné zeleně v ul. Na Průhonu

k bodu 5. Diskuse:

Mgr. V. Slezák vznesl dotaz, zda může pozvat firmu na údržbu památného stromu na svém
pozemku, což mu bylo odsouhlaseno. Ing. P. Dvořák se dotazoval, jak je daleko řešení
navýšení kapacity obecního vodovodu. Starosta reagoval, že záležitost stále řeší
s provozovatelem J. Matějovským, kterého pozve na ZOoIng. P. Dvořák se dotazoval, co obci
přinese nová lokalita výstavby RD Hlavnovská - rekr. jezero. Starosta reagoval, že to přinese
rozvoj obce v dalších letech.

K bodu 6. Usnesení

1. Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy uhrazení podílu obci vlastníky pozemků z lokality
Hlavnovská - rekreační jezero na zisku z prodeje pozemkových parcel ve výši dalších 100,-
kč/rrr', pokud by k němu došlo do 10 let od podpisu smlouvy.

k bodu 7. Závěr

Starosta poděkoval přítomným zastupitelům a hostu za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno 21,15 hod.

Ověřovatelé zápisu:
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Starosta obce:
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