
Zápis č. 20/14
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 23. 11. 2014, od 19:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Lhota

Program:
1. Zahájení
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Problematika pravomocí orgánů obce v období do konání nových voleb do

zastupitelstva obce Lhota
5. Příprava rozpočtového provizoria na období roku 2015
6. Diskuze

Přítomní: Jan Krkavec, Ing. Libor Mareček, Jan Jakub, Ing. Bc. Renata Prokešová, David
Landsinger
Hosté: Dle podpisové listiny 18 osob
Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Mareček, David Landsinger

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zahájení:
Zasedání Zastupitelstva obce Lhota bylo zahájeno v 19:00 starostou obce, panem Janem
Krkavcem.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Jako zapisovatele určil pan starosta paní Ing. Bc. Renatu Prokešovou, jako ověřovatele zápisu
pana Davida Landsingera a pana ing. Libora Marečka.

Schválení programu zasedání:
Paní Renata Prokešová a pan starosta navrhli rozšířit program o body

a. Pronájem restaurace Na malém plácku
b. Průběh čerpání dotace pro Hasičskou zbrojnici
c. Stadium dotace na zateplení Obecního úřadu a obchodu
d. Příspěvky na školku

Pro schválení: 4
Pro neschválení: O
Zdržel se: O

Problematika pravomocí orgánů obce v období do konání noVÝchvoleb do zastupitelstva obce
Lhota:
Zastupitelstvo má v současnosti velmi omezené pravomoci, veškeré pravomoci má dosavadní
starosta a místostarostka. Navrhujeme, aby si zastupitelstvo vyhradilo zbytkovou působnost
dle §84, odst. 3 a §102, odst. 3 zákona o obcích, což znamená, že by se zastupitelstvo podílelo
na: Rozhodování o záměrech např. pronájmů, výpůjčce nemovitostí, nebo pokud dojde ke
snížení nájmu, bude třeba zveřejnit nový záměr a dále vymezení uzavírání smluv o provedení
díla s celkovou hodnotou více než 5 OOOKč(např. opravy nemovitostí).
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Pro schválení: 4
Pro neschválení: O
Zdržel se: O

Příprava rozpočtového provizoria na období roku 2015:
Pan starosta připraví návrh rozpočtového provizoria na rok 2015 do následujícího jednání ZO,
které proběhne ještě v letošním roce.
Zastupitelstvo navrhlo panu starostovi pomoc při sestavování tohoto provizoria.
Schválením se ZO bude zabývat na dalším zasedání.

Pronájem restaurace Na malém plácku
Pan starosta navrhl aktualizaci záměru o pronájmu. ZO se dohodlo na úpravě stávající
nájemní smlouvy a záměru. Návrh bude předložen ke schválení na nejbližším zasedání.
Proběhla otevřená diskuze o zajištění zazimování restaurace, aby se předešlo škodám
způsobeným mrazem. Zajistí pan statosta.

Průběh čerpání dotace pro Hasičskou zbrojnici
Podmínkou čerpání dotace je doručení návrhu na kolaudaci na stavební odbor do Všetat do
konce roku 2014. V současné době čekáme na potvrzení změny stavby před dokončením,
které je na úřadu od 14. 10. a mělo by být vyřízeno během několika dnů.
Ke kolaudaci je nutno přizvat hygieničku.
Stavba je téměř před dokončením. Dle vyjádření Radky Kratochvílové, administrativně je vše
v pořádku, za administrativu zodpovídá starosta p. Krkavec

Stadium dotace na zateplení Obecního úřadu a obchodu
Není podepsaná smlouva o dotaci. Renata Prokešová a Radka Kratochvílová se podívají na
vyjádření ministerstev a příslušnou dokumentaci, zda může dojít k podpisu smlouvy
dosavadním starostou. výstup zveřejníme na následujícím jednání ZO

Příspěvky na školku:
Obec podporuje dětské centrum Matýsek a rodiče, které mají děti, které chodí do nákladnější
školky dotací ve výši 1500 Kč na základě žádosti rodičů. Renata Prokešová navrhla dát
čerpání parametry a informace zveřejnit tak, aby byly přístupné pro všechny občany.
Současné ZO nemůže schválit, bude projednáno novým zastupitelstvem.

Diskuse:
- Dotaz J. Jakuba ml. na vodovodní řád. Projekt je ve stadiu, že realizace je pravděpodobná

v létě 2015
- Radka Kratochvílová seznámila přítomné s průběhem Ustavujícího zasedání Cecemínska

konané dne 11. 11. 2014
- Dotaz hostů na ČOV - Aby se Lhota mohla připojit, je třeba rozšířit kapacitu, dle Radky

Kratochvílové pravděpodobný termín dokončení projektové dokumentace léto 2015.
Připomínka J. Jakuba ml. V létě ČOV občas bývá cítit.
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- p. Jozová navrhla, aby se zápisy ze zasedání ZO dávaly na internetové stránky. Po diskuzi
o ochraně dat padly dva návrhy na realizaci. Zápisy ze ZO se budou zveřejňovat na
webových stránkách obce. Zajistí Radka Kratochvílová.

- p. Mareček seznámil účastníky o tom, že žádný právní předpis nezakazuje pořizovat
záznamy z jednání zastupitelstva a obecně platí na základě čl, 2, odst. 4 Ústavy ČR, že
toto není zakázáno. Je nutno zohlednit ochranu osobnosti a soukromí. Zveřejnění na svém
WEBu je však větší problém. Pokud záznam slouží pouze pro soukromé účely, tak nejde o
zakázanou činnost a může být poskytnut i pro potřeby pořízení zápisu z jednání, který je
ze zákona povinný. P. Dvořák vznesl připomínku, že tato informace mohla být sdělena
před zahájením.

- Radka Kratochvílová seznámila přítomné o kulturních akcích pořádaných v předvánočním
období:

29. 11. Vánoční dílnička od 14. h na sále Hostince Na malém plácku
30. 11. Rozsvícení vánočního stromečku od 17. h před OÚ
5.12. Putování za Mikulášem od 16. h sraz před OÚ
12. 12. Vypouštění balónků s přánímježíškovi. Sraz ve 14.45 před OÚ

Žádost o příspěvek obce na Mikulášské balíčky pro děti do výše 6000 Kč
Pro schválení: 4
Pro neschválení: O
Zdržel se: O

- David Landsinger seznámil přítomné o konání Mikulášské zábavy dne 6. 12. pro děti
v odpoledních hodinách, pro dospělé večer v restauraci U Musilů.

- P. Peroutková sdělila pochvalu za nové uspořádání prostoru na jednání ZOo

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil \ISta\1:ljieí zasedání v 20:40 hod.

Ve Lhotě dne 24. 11. 2014

Ing. Bc. Renata Prokešová

!Áia~~

Zapisovatel:

Starosta obce:
Jan Krkavec

Ověřovatelé zápisu:
1/1 r

.....::.!..!~.(~.~~ .
Ing. Libor Mareček David Ladsinger
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