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Zápis Č. 2/15
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 3.2.2015, od 18:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Lhota
Program:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z předchozího jednání ZO
4. výstup kontroly usnesení ZO za 4Q/2014
5. Schválení smluv AVE.CZ, EKO-KOM, OSA, zápůjčka kompostérů
6. Seznámení s průběhem inventury
7. Jednacířád
8. Přehled dotačních programů
9. Přemístění stožáru veřejného osvětlení
10. Restaurace Na Malém plácku
11. Výdaje na předškolní docházku a mimoškolní činnost za šk. rok 2014/2015
12. Výdaje na právní služby za rok 2013, 2014
13. Diskuze

Přítomni: Jan Krkavec, Jan Jakub Ing. Bc. Renata Prokešová, Ing. Libor Mareček,
David Landsinger Ing. Radka Kratochvílová
Hosté: Prezenční listina, viz. příloha č.: 1/2/2015
Zapisovatel: Ing. Renata Prokešová
Ověřovatelé zápisu: Jan Jakub, David Landsinger

K jednotlivým bodům programu:
ad 1. Určení zapisovatele a ověřovatel LI zápisu
Pan starosta určil zapisovatele Renatu Prokešovou a ověřovatele Jana Jakuba a Davida
Landsingera

ad 2. Schválení programu zasedání
Veřejné zasedání řídil starosta obce p. J. Krkavec, který v úvodu přivítal členy zastupitelstva
obce a hosty. Prohlásil, že jednání je řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost
všech členů zastupitelstva a prohlásil zasedání za usnášeníschopné.
Pro schválení: 4 Pro neschváleni: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 1/2/2015 Navržený program ZO schválen

Oll1U/lť ~v-
ad 3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z předchozího jednání ZO ZO.!,2016
Pan starosta prohlásil, že zápis z minulého zasedání ze dne 9. 12. 2014 byl ověřen a připraven
k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. ebyly proti němu vzneseny žádné námitky, ani
připomínky.
Usnesení a úkoly byly splněny, výdaje za SDH byly rozklíčovány, některé body jsou
projednávány jako jednotlivé body dnešního ZO
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ad 4. výstup kontroly usnesení za za 4Q/2014
Pan starosta podal informaci že všechna usnesení za 4Q/20 14 byla splněna

ad 5. Schváleni smluv AVE.CZ, EKO-KOM, O A, zápůjčka kompostérů, věcné břemeno
ČEZ na pozemku hřiště

Všechny navržené smlouvy byly nastudovány a doporučeny k podpisu
Pro schválení: 4 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usneseni č.: 2/2/2015 Pan starosta zajistí podpisy smluv s AVE.CZ, EKO-KOM, OSA,
zápůjčka kompostérů, věcné břemeno ČEZ na pozemku hřiště

ad 6. Seznámení s průběhem inventmy
Členy inventurní komise jsou Renata Prokešová David Landsinger, Jan Jakub, Libor
Mareček. V budově OÚ, v budově zdravotního střediska, hasičské zbrojnici a obchodu - p.
Prokešová, p. Krkavec, p. Jakub. V re tauraci a Malém plácku - p. Mareček p.
Kratochvílová, p. Krkavec
Závěr: V hasičské zbrojnici až na jednu drobnost, která se vyřadila z inventáře vše v pořádku.
V prostorách Zdravotního střediska jsou věci nulovou hodnotou, které jsou majetkem obce a
nejsou součástí inventurního soupisu. Členové za se domnívají že když věci mají nulovou
účetní hodnotu, mají hodnotu užitkovou a měly by se do inventurního soupisu doplnit.
Restaurace a Malém plácku - pan Mareček upozornil, že věci, které v restauraci jsou,
nemají uvedenou účetní hodnotu a navrhl, aby byl soupis dle jednotlivých místností. Zároveň
navrhl zadat nezávislý znalecký posudek s posouzením finanční hodnoty jednotlivých
movitých věcí v restauraci. a základě posudku by se revidovala hodnota v účetnictví.
Úkol: echat zpracovat nezávislý znalecký posudek na movité věci restaurace a Malém
plácku

ad 7. Jednací řád
Renata Prokešová informovala o tom, že práce na jednacím řádu probíhá ale není ještě
připravený ke schválení, je připravena pouz pracovní verze k připomínko vání a poprosila o
odložení na příští jednání za
Hlasováni o zpracováni nové verze:
Usnesení č.: 3/2/2015 Zastupitelstvo odkládá zpracování návrhu nového jednacího řádu do
příštího zasedání

ad 8. PřeWed dotačních programů
Úkol pro Renatu Prokešovou a Radku Kratochvilovou. Připravit stávající projekty a zjistit
možnosti zapojení e obce Lhota do dotačnich programů středoče kého kraje. V případě
realizovatelnosti připravit ke schváleni projekt.
Pro schválení: 4 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 4/2/2015 Renata Prokešová s Radkou Kratochvílovou připraví dotační programy.

ad 9. Přemístění stožáru osvětlení
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P. Stanislava Holcová, Boleslavská ul. č. 11 poslala žádost o posunutí sloupu veřejného
osvětlení cca 05 m do centra obce z důvodu vybudování nového vjezdu najejich pozemek.
Veškeré práce budou provedeny na vlastní náklady včetně zajištění revize elektro. Jedná se o
vjezd, který je vyznačen na přiložené žádo ti - byla předložena na minulém zasedání ZOo
Pro obec z této skutečnosti nevyplynou žádné povinnosti ani finanční újma. Po posunutí bude
vybudován nový vjezd cca v šíři 4-4 5 m což vyhovuje i požárním předpisům.
Z tohoto důvodu navrhuji žádost ke schválení.
Pro schválení: 4 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 5/2/2015 Posunutí sloupu veř jného osvětlení bylo schváleno všemi hlasy

ad 10. Restaurace Na Malém plácku
Pan starosta požádalo podklady z restaurace pana Borůvku, doklady jsou tč. u dcery v Praze,
předáje do 20. února. Zastupitelé se nabídli, že bude -li nutno, pro podklady do Prahy
dojedou.
Úkol: Pan starosta zajistí do 20. 2. 2015 dokumenty k restauraci Na Malém plácku od pana
Borůvky

ad 11. Výdaje na předškolní docházku a mimoškolní činnost za šk. Rok 2014/2015
Září - prosinec: 25 OOO,-kč
Předpokládané náklady leden - červen: 8 OOO,-kčměsíčně
Celkové náklady: 74 OOO,-kč
Úkol: R. Kratochvílová zpracuje analýzu věkové struktury dětí do 6 let předpokládaných
maximálních nákladů

ad 12. Výdaje na právní služby na rok 2013,2014
rok 2013 52231 Kč
rok 2014 117620 Kč
V roce 2014 vzrostly výdaje na právní služby zejména z důvodu: Soudní spor sjezerem
Lhota, Právní úkony spojené s restaurací a Malém plácku, lokalita Hlavnovská, poradna po
odstoupení ze zastupítelstva po volbách

ad 13. Diskuze
ávrh schválení úhrady faktur: eparovaný odpad 26 524,-Kč Směsný odpad

89 831 ,-Kč obě faktury za 1Q/20 15
Pro schválení: .J Pro ne chválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 6/2/2015 Pan staro ta uhradí schválené faktury za svoz odpadu

- p. Kratochvílová se zeptala kdo pochybil když roznesl zápisy po obci. P. Mareček se
omluvil, že pochybil a vy větlil, že je roznesl, jelikož se na stránky nevyvěšují
bezprostředně po obdržení a obyvatelé Lhoty se s nimi nemůžou seznámit.

- p. Propper upozornil že má pocit že chce távající zastupitel tvo obec rozeštvat
- p. Peroutková reagovala a sdělila že má pocit, že je to zjiné doby, je jí líto co se

odehrává a doporučuje každému podívat se doma do zrcadla
- P. Peroutková sklidila potlesk od většiny přítomných
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- p. Kratochvílová vznesla dotaz na upřesnění bodu 16 z předchozího zápisu ZO týkající
se příslibu úhrady 10000,-Kč panem starostou na nutné náklady související
s dostavbou Hasičské zbrojnice. Paní Prokešová vysvětlila že se jedná o finance
schválené zastupitelstvem a omluvila se za nesrozumitelnou formulaci v zápisu.

- R. Kratochvílová dělila, že 16. 2. budou dodány kompostéry, následně se budou
distribuovat

Souhrn usnesení:
Usnesení č.: 1/2/2015 avržený program ZO schválen
Usnesení Č.: 2/2/2015 Pan starosta zajistí podpisy smluv s AVE.CZ, EKO-KOM, OSA,
zápůjčka kompostérů, věcné břemeno ČEZ na pozemku hřiště
Usneseni Č.: 3/2/2015 Zastupitelstvo odkládá zpracování návrhu nového jednacího řádu do
příštího zasedání
Usnesení Č.: 4/2/2015 Renata Prokešová s Radkou Kratochvílovou připraví dotační programy
Usnesení Č.: 5/2/2015 Posunutí sloupu veřejného osvětlení bylo schváleno všemi hlasy
Usnesení Č.: 6/2/2015 Pan starosta uhradí schválené faktury za svoz odpadu

Souhrn příloh:
Příloha č.: 1/2/2015 Prezenční listina

Souhrn úkolů:
Pan starosta zajistí do 20. 2. 2015 dokumenty k re tauraci a Malém plácku od pana Borůvky
R. Kratochvílová zpracuje analýzu věkové struktury dětí do 6let předpokládaných
maximálnich nákladů
Nechat zpracovat nezávislý znalecký posudek na movité věci restaurace a Malém plácku

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující zasedání ve 20:05 hod.
Ve Lhotě dne 3.2.2015

Zapisovatel: ......... ,~ ..~.~/
Starosta obce:

Ing. Bc. Renata Prokešová

M~~
Jan Krkavec

Ověřovatelé zápisu: x~~.........~ =;! .
~-~

········V····························
Jan Jakub
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