Zápis č. 9/14
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 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, Alena Kopejsková, Ing. Radka Kratochvílová, Mgr. Václav Slezák,
Ing. Pavel Dvořák, Jiří Kolínský, František Uřidil

Ověřovatelé zápisu: Ing. P. Dvořák, A. Kopejsková
Návrhová komise:

F. Uřidil, Mgr. V. Slezák

Zapisovatel:

R. Kratochvílová

Hosté: Ing. Michal Čapek, Ing. Peterková
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 Ing. Dvořák, A. Kopejsková. Do návrhové komise
byli zvoleni všemi hlas F. Uřidil, Mgr. V. Slezák. Zapisovatelem byla zvolena všemi hlasy R.
Kratochvílová.
k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:
Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 24. 4. 2014 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
JK Stará Boleslav - dětí, o.s. zastoupena Klárou
k provozování jezdeckého klubu pro děti a mládež

Voctářovou

-

žádost

o vyjádření

Jezero Lhota s. r. o. - Návrh nájemní smlouvy na pozemky obce Lhota, které jsou součástí
oploceného parkoviště
Live Telecom - ukončení smlouvy o poskytování telekomunikačních

služeb

Daniela Krásová, Široká 215 - žádost o příspěvek na mateřskou školku
k bodu 5. Diskuse:
Starosta předal slovo přítomným hostům. Ing. Peterková
informovala o záměru nástavby
administrativní budovy vareálu lesních školek.
již tuto problematiku projednávalo na
minulém zasedání, jelikož je tu problém, že pro tuto oblast je v současném ÚP obce výškový
limit 9 m a nová nástavba by měla výšku 12, 53 m. Ing. Peterková odůvodnila tuto nástavbu
jako nutnou z hlediska současného nepříznivého stavu budovy s nutností zastřešení a toto
řešení je nejpřijatelnější. Starosta reagoval, že věc bude projednána s Ing. arch. Kindlem,
který pro obec zpracovává nový územní plán, aby situaci posoudil z odborného hlediska,
zastupitelstvo o věci bude dále jednat. Starosta informoval o veřejné vyhlášce - tlaková
kanalizace - podružné sběrače, na obecním úřadě převzalo vyhlášku cca 300 obyvatel obce
nebo majitelů nemovitostí, ostatním bude Stavebním úřadem Všetaty doručena do schránky.
Starosta dále informoval, že byla přerušena dodávka vody z důvodu výpadku dodávky ele.
energie a následného výpadku ele. ochrany. Ing. Dvořák žádá, aby byl provozovatel
vodovodu p. Matějsovský upozorněn, že je voda velice chlorovaná a aby došlo k úpravě.
Starosta dále informoval, že požádal pana geodeta Ing. Glaska, aby zaměřil pozemek parc. č.
2062, který obec odkoupila. Ing. Kratochvílová informovala
že je připravena rezervační
smlouva na odkoupení nemovitosti č. p. 66. Projednávalo se, zda současně obec odkoupí i
vybavení hostince. R. Kratochvílová dále informovala, o podané žádosti pí. Voctářové, která
by na území naší obci ráda provozovala jezdecký klub pro děti a mládež, pro tuto činnost ji
byl nabídnut pozemek parc. č. 561 a 564.
bere tuto žádost na vědomí a rozhodnutí bude
záležet na stanovisku majitelů sousedních pozemků. Starosta dále informovalo
doručeném
dopisu od spol. Jezero Lhota s. r. o., kteří nám nabízejí za naše pozemky, které jsou součástí
parkoviště Jezera 1, 10 Kč/m2 místo požadovaných 50,- Kč/m".
rozhodlo, že dopis bude
předán právníkovi. Jiří Kolínský se dotázal v jaké fázi je jednání se spol. ČEZ ohledně zřízení
ele. přípojky na hřiště za Hostincem U Musilů. Starosta inf., že majitelé sousedních pozemků
p. Čuřík a p. Jakub žádají o odvod dešťových vod od svých nemovitostí do Hlavnovského
potoka. Prozatím je tedy řízení z tohoto důvodu pozastaveno.

za

za

za,

za

za

K bodu 6. Usnesení:
1)

za schválilo

odkoupení vybaveni hostince č. p. 66 za celkovou částku 500000,- Kč.

Pro: 4, proti: 2, zdržel se: 1
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2)

za

schvaluje Rezervační smlouvu na odkoupení nemovitosti

č. p. 66 mezi Life Capital s. r.

o., Vinohradská 1710/100, zastoupenou pí. Borůvkovou a Obcí Lhota s rezervační zálohou ve
výši 100000,- Kč. Podpisem smlouvy

za

pověřuje místostarostku

obce Ing. Kratochvílovou.

Pro: S, proti: 2
3)

za

schvaluje všemi hlasy Závěrečný účet DSO Cecemínsko za rok 2013 včetně Zprávy o

přezkoumání hospodaření bez výhrad.
4)

za

schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření č. 7/2014.

5)

za

schválilo všemi hlasy darovací smlouvu na finanční příspěvek ve výši 1500,- Kč měsíčně

pro pí. Danielou Krásovou, na úhradu části nákladů školného v soukromé mateřské školce.

K bodu 7. Závěr
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednání.
Jednání bylo ukončeno ve 21,30 hod.
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Návrh rozpočtového opatření 7/2014

15.5.2014
ORG

Neinv.přij.transfery

z všeob.pokl.správy

Úhrada od občanu - tábor
Rezervační poplatek - nemovitost

UZ

Par

17800 Kč

98348
3333

3421
2142

č.p.66

Věcné břemeno

Částka

5000 Kč
100000

Kč

6171

3000 Kč

Pohoštění volby

98348

6117

640 Kč

Osobní výdaje volby

98348

6117

8190 Kč

3399

2000 Kč

4329

6000 Kč

Náklady na provoz pečovatelské služby

4351

696 Kč

Služby peněžních ústavu

6320

3000 Kč

Věcné dary
Dary obyvatelstvu

- příspěvky na předškolní

vzdělání
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