
Zápis č. 12/14

ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 2. 7. 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) Jednání o nemovitosti č. p. 66
6) Rozpočtové opatření č. 9
7) Žádosti
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr

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

Omluveni: Jiří Kolínský

Ověřovatelé zápisu: Ing. Radka Kratochvílová, F. Uřidil

Návrhová komise: Mgr. Václav Slezák, J. Krkavec

Zapisovatel: Alena Kopejsková

Hosté: Ing. P. Draštík, Ing. Peterková, J. Landová, K. Honzátková, P. Belasová, Ing. I. Jozová,
Ing. P. Jirásek, I. Kratochvílová, Bc. M. Jirchovská, B. Jiráková, P. Jirchovský, Ing. J. Coufal,
R. Bezouška, Ing. R. Bartončíková, M. Černá, o. Popper

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 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 F. Uřidil, Ing. R. Kratochvílová. Do návrhové
komise byli zvoleni všemi hlasy J. Krkavec, Mgr. V. Slezák. Zapisovatelem byla zvolena všemi
hlasy A. Kopejsková.
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k bodu 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání:

Starosta obce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 19. 6. 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

Eko - Kom a.s. - oznámení o výsledku třídění odpadu v naší obci za rok 2013 s osvědčením o
úspoře emisí. Obec vytřídila v roce 2013 a předala k využití 3, 68 t odpadu, odměna za třídění
činí 11 339,50 Kč.

Městys Všetaty - rozhodnutí o změně využití území - z lesního pozemku na zahradu
pro Mgr. Astrid Kočí- Štúrovou, Lesní 0118

Ing. D. Havránek, SUNCAD s.r.o. - žádost Krajského úřadu Středočeského kraje - odboru
majetku o bezúplatný převod pozemkové parcely dotčené trvalým záborem stavby)I/3331
Stará Boleslav, obchvat" na investora a stavebníka - Středočeský kraj.

K bodu 5. Jednání o nemovitosti č. p. 66

Starosta informoval, že je vypracován návrh na kupní smlouvu, který byl předána právníkovi
JUDr. Pacovskému k posouzení, který smlouvu upravil a nyní se čeká na vyjádření právníka
zastupující realitní kancelář.

K bodu 6. Rozpočtové opatření Č. 9

K bodu 7. Žádosti

1. VLS ČRs. p. - žádají o úpravu v územním plánu pro objekt areálu lesních školek, konkrétně

úpravu výškového limitu pro tuto oblast z 9m na 12,50 m.

Starosta předal slovo zástupcům VLS. Ing. Draštík podal vysvětlení, proč o tuto změnu žádají.

Uvedl, že současný technický stav budovy je nevyhovující a je snahou to co nejvhodněji

vyřešit. Jako ideální se jeví nástavba administrativní budovy. Při podání projektu
na stavebním úřadě Všetaty jim byl projekt odmítnut právě z důvodu výškového limitu.

A proto žádá za, zda by bylo možné se vyjádřit a podat závazné stanovisko, že

v připravovaném územním plánu obce bude upravena výška pro tuto průmyslovou oblast

na 12,5 m.

Starosta reagoval, že věc bude dále projednána a konzultována s panem architektem Ing.

Kindlem, který pro obec ÚP zpracovává. Mgr. Slezák se vyjádřil, že nynější za může souhlasit,

ale že nemůže předvídat, zda s tím bude souhlasit i nové za, které bude ÚP projednávat a

schvalovat.
2. Žádost o vrácení zbytku finančních prostředků Sdružení Hlavnosvská, z. s. ve výší 97 245,-

Kč. Současně žádají o předložení vyúčtování se sdruženými prostředky.
za souhlasí.
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3. H. Bayerová, KLesnu 193 - žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

Starosta reagoval, žádost se vyřizuje.

4. Policie ČRKostelec n/L. - žádost o poskytnutí informací k nákupu nemovitosti č. p. 66

Starosta informoval, že byl podklady na Polici ČR předat a byl požádán o jejich doplnění, což
učiní.

5. Žádost pana J. Honzátka o podporu 2. ročníku Mastaba festu, který proběhne 2. srpna
2014 na hřišti za Hostincem U Musilů.

Paní K. Honzátková informovala, že pokud akce bude výdělečná, část zisku bude poskytnuta
na 1. obecní tábor Lhota.

za souhlasí s uhrazení poplatku na 2 mobilní wc.

8. K bodu 12. Diskuse

Starosta informoval, že oslovil několik firem, aby předložily nabídky na opravu místních

komunikací. Jedná se o opravu nejhorších výtluků a děr. Prozatím byly předloženy 2 nabídky.
za požaduje o oslovení více firem, aby bylo více nabídek. Dále starosta informoval, že

požádal Správu silnic, aby opravila hl. silnici Boleslavskou. Ing. R. Kratochvílová informovala,

o členské schůzi svazku obcí Cecemínsko. Jeden z bodů na členské schůzi byl představen

projekt Meziobecní spolupráce. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro rozvoj dobrovolné

spolupráce obcí, a to především v oblastech samostatné působnosti. Předškolní výchova a
základní školství, zajištění sociálních služeb nebo odpadového hospodářství. Poslední

volitelné téma pro naši oblast Praha - východ byla zvolena bezpečnost. Svazek obcí
Cecemísnka začal pracovat s myšlenkou zřídit Svazkovou obecní policii. Ing. Kratochvílová
informovala o pozvání hasičského sboru Ovčárv - Nedomice na 125. Výročí jejich sboru a o

konání tradičního Kačáku - netradiční soutěž v požárním sportu. Ing. Kratochvílová
informovala o úplně čerstvé zprávě, že nám byla přidělena dotace na zateplení obecní

budovy - obecní úřad ve výši 1575468,- Kč co je 90% z dané investice. František Uřidil

informovalo přípravách malé kopané o Pohár Cecemínska. Ing. Dvořák se informoval, zda
jsou připraveny všechny podklady pro JUDr. Pacovského, který bude obec zastupovat ve věci

Jezero Lhota s.r.o .. Jezero Lhota s. r. o. užívá obecní pozemky bez nájemní smlouvy a tudíž
nehradí obci žádné nájemné. Starosta reagoval, že podklady byly předány a dále za obec
bude jednat JUDr. Pacovský. Ing. Dvořák požádal starostu, zda by mohl zjistit výšku

veřejného osvětlení a velikost patic. Starosta zjistí. Starosta předal slovo přítomným hostům.
Paní I. Kratochvílová se dotázala, paní H. Bayerové proč bydlí ve Lhotě, když je tu tak

nešťastná a nespokojená. H. Bayerová reagovala, že je tu v celku spokojená. Paní J. Landová

se dotázala paní Bayerové proč, když je v minulosti kritizovala, že se v obci nekonají žádné
kulturní a společenské akce se nyní těchto akcí aktivně nezúčastňuje. A zrovna ona, která
nejvíce obec kritizuje, pro obec nikdy nic neudělala. Paní P. Belasová si myslí, že paní
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Bayerová měla a má neustálé problémy. Ing. Jozová se dotázala, kdy asi bude připravena

kupní smlouva na nemovitost č. p. 66. Starosta reagoval, že je u právníka realitní kanceláře.

K bodu 13. Usnesení

l)Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy Rozpočtové opatření Č. 9.

2)Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy vrácení zbylých finančních prostředků Sdružení
Hlavnovská ve výši 97 245,- Kč.

3) Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy finanční příspěvek na úhradu 2 mobilních WC při
hudebním festivalu Mastaba fest ve výši 3 800,- Kč.

4) Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy bezúplatný převod části pozemkové parcely Č.

377 v k. Ú. Lhota u Dřís o výměře 17 m2 na Krajský úřad Středočeského kraje v souvislosti
stavby obchvatu 11/3331 Stará Boleslava déle schválilo bezúplatné zapůjčení pozemkové
parcely pro potřeby dočasného záboru - pro dobu výstavby v nejnutnějším minimálním
rozsahu.

K bodu 14. Závěr

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

Ve Lhotě dne z.~..r:..?-./??9:. . Zapisovatel:

II

~~. ~ .

~{di~
Ověřovatelé zápisu:

/bdot&t?'................................................

Starosta obce:

Datum pořízení zápisu: 11. 7. 2014
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Návrh rozpočtového opatření 9/2014 2.7.2014

ZJ/ORG UZ Par Částka

Zpracování dat a služby souvis.s inform.a
6171 2000 Kč

komunik.technologiemi

Dětský tábor (lékárna) 3333 3421 4100 Kč

Dětský tábor (medaile) 3333 3421 1000 Kč

Náklady na geodeta k pozemku 3639 11175 Kč



Obec Lhota KEO-W 1.8.212/ Uc06x

Rozpočtové opatření Č. 9 I 2014 zpracováno: 3.7.2014
strana: 1

VÝDAJE
SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis

1) 231 0010 000000000 0000 3639 6130 000 231 020,00 11 175,00 242195,00 Pozemky

Paragraf 3639 celkem: 231020,00 11175,00 242195,00 Komum\lni služby a územni rozv *
2) 231 0010 000000000 0000 5512 5137 000 20000,00 ·1695,00 18305,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet

3) 231 0010 000000000 0000 5512 5169 000 2000,00 1 695,00 3695,00 Nákup ostatních služeb

Paragraf 5512 celkem: 22000,00 0,00 22000,00 Požárni ochrana- dobrovolná čá *
4) 231 0010 000000000 0000 6171 5168 000 15000,00 2000,00 17000,00 Služby zpracování dat

Paragraf 6171 celkem: 15000,00 2000,00 17000,00 Činnost mistni správy *
Org: 0000 celkem: 268020,00 13175,00 281 195,00

5) 231 0010 000000000 3333 3421 5137 000 0,00 4100.00 4100,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6) 231 0010 000000000 3333 3421 5194 000 0,00 1 000,00 1 000,00 Věcné dary

Paragraf 3421 celkem: 0,00 5100,00 5100,00 Využiti volného času děti a mláde *
Org: 3333 celkem: 0,00 5100,00 5100,00

VÝDAJE celkem 268020,00 18275,00 286295,00

FINANCOVÁNí
SU AU N+Z+Uz Org Par Pol ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis

7) 231 0010 000000000 0000 0000 8115 000 492810,00 125520,00 618330,00 Změna stavu krátkodobých prost

8) 231 0010 000000000 0000 0000 8901 000 0,00 ·10000,00 ·10000,00 Operace z peněž.účtů organ.nem

Paragraf 0000 celkem: 492810,00 115520,00 608330,00 *
Org: 0000 celkem: 492810,00 115520,00 608330,00

9) 231 0010 000000000 3619 0000 8901 000 0,00 ·97245,00 ·97245,00 Operace z peněž.účtů organ.nem

Paragraf 0000 celkem: 0,00 ·97245,00 ·97245,00 *
Org: 3619 celkem: 0,00 ·97245,00 ·97245,00

FINANCOVÁNI celkem 492810,00 18275,00 511085,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření Č. 9/2014

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).

Schválenousnesením12/14 nazasedánídne 02.07.2014.

Zpracoval: Kristýna Hauserová dne: 3.7.2014




