
Zápis č. 4/15
ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 10. 3. 2015, od 18:00 hodin

v zasedací místno ti Obecního úřadu Lhota

Program:
1. Určeni zapisovatele a ověřovat lů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z předchozího jednání ZO
4. Jednací řád - schválení po doplnění
5. Předložení konkrétních dotačních programů

a. Kal
b. Chodník
c. Kontejnery

6. Diskuze

Přítomni: Jan Krkavec, Jan Jakub, Ing. Bc. Renata Prokešová, Ing. Libor Mareček
Ing. Radka Kratochvílová
Omluven: David Landsinger
Hosté: Prezenční Iistina, viz. příloha č.: 1/4/2015
Zapisovatel: Ing. Renata Prokešová
Ověřovatelé zápi u: Jan Jakub, Ing. Libor Mareček

K jednotlivým bodům programu:
ad 1. Uľčení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Pan starosta určil zapisovatele Renatu Prokešovou a ověřovatele Jana Jakuba a Ing. Libora
Marečka

ad 2. Schválení programu zasedání
Veřejné zasedání řídil starosta obce p. 1. Krkavec, který v úvodu přivítal členy zastupitelstva
obce a hosty. Prohlásil, že jednání j řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost
většiny členů zastupitelstva prohlásil zasedání za usnášení schopné a navrhl rozšíření
programu.
Pro schválení: 3
Usnesení č.: 1/4/2015

Pro ne chválení: O
avržený program ZO chválen

Zdržel se: O

ad 3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z předchozího jednáni ZO
Pan starosta prohlásil, že zápis z minulého za edáni ze dne 24. 2. 2015 byl ověřen a připraven
k nahlédnutí na Obecním úřadu ve Lhotě. ebyly proti němu vzneseny žádné námitky, ani
připomínky.
Usnesení a úkoly byly splněny. Všechny body jsou projednávány jako jednotlivé body
dnešního ZO
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ad 4. Jednací řád
Renata Prokešová vysvětli la nutnost anonymizace při zveřejnění zápisu ze zastupitelstva,
vyplývající za zákona 101/2000Sb. a 10611999Sb., citovala stanovisko MV ČR č. 2/2004 ke
zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů.
Zastupitelstvo s panem starostou a místostarostkou se shodlo na znění aktualizovaného
jednacího řádu.
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 2/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád v předloženém znění
Příloha č.: 2/4/2015 Aktualizovaný Jednací řád
Příloha č.: 3/4/2015 Stanovisko č. 2/2004 o Zpřístupňování a zveřejňováni osobních údajů
zjednáni zastupitelstev a rad obcí a krajů

ad 5. Předloženi konkrétnich dotačních programů
Dotace z OPŽP v rámci Svazku obcí Cecemínsko ve výši 90%. Název akce: "Svazek obcí
Cecemínsko - dovybavení systému pro sběr bioodpadu a kovů"
Změna typu a ceny kontejnerů (za typ Avia, vhodný typ pro bezplatný odvoz bioodpadu NN
Košátky), kontejner (cena cca 45 000 - Kč/kus) 2x
Kontejner na kovy (cena cca 6 OOO,-Kč)lx
Celkové náklady obce nepřesáhnou 10 000,- Kč
Vysavač na listí se zamítl
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 3/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dva kontejnery na bioodpad
v hodnotě max. 90 OOO,-Kč,jeden kontejner na kovy v hodnotě max. 6000,-Kč
Příloha č.: 4/4/2015 Popis kontejnerů

Dotace Středočeského Kraje:
Žádost o dotaci je možno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v
programu od 26. března 2015 od 8:00 hodin do 15. dubna 2015 do 16:00 hodin. Výše dotace
je 95%. Obec Lhota se může zapojit do čtyř oblastí:
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Výstavba chodník ulice Boleslavská, cena 393 503,-Kč
Celkový náklad obce nepřesáhne částku 20 000 -Kč.
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 4/4/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci a ukládá RK a RP žádost
podat
Příloha č.: 5/4/2015 Rozpučet na výstavbu chodniku Boleslavská

Fond životního prostředí
Zvýšeni biodiverzity rybníka, břehové opevnění, odbahnění, cena 997 097,-Kč
Celkový náklad obce nepřesáhne částku 50 OOO,-Kč
Pro schválení: 3 Pro neschválení: O Zdržel se: O
Usnesení č.: 5/4/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci ve výši 95% a ukládá RK a
RP žádost podat.
Příloha č.: 6/412015 Rozpočet na zvýšení biodiverzity rybníka
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ad 6. Diskuze
- RK seznámila přítomné s kolaudací hasičské zbrojnice, kolaudace bude 19.3. Ve 13.h
- Pan starosta informovalo tom, že od 7. 4. bude ranní autobus 419 jezdit o 5 minut

dříve a připomněl, že v sobotu se konají volby hlasovací lístky jsou rozdané
- P. Peroutková se zeptala jak se bude řešit nepořádek po psech. Byla seznámena s tím,

že se s tímto problémem bude zabývat nové zastupitelstvo

Souhrn usnesení:
Usnesení č.: 1/4/2015 Navržený program ZO schválen
Usnesení č.: 2/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje Jednací řád v předloženém znění
Usnesení č.: 3/4/2015 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dva kontejnery na bioodpad
v hodnotě max. 90 OOO,-Kč,jeden kontejner na kovy v hodnotě max. 6 OOO,-Kč
Usnesení č.: 4/4/2015 Zastupitelstvo souhlasí žádostí o dotaci a ukládá RK a RP žádost
podat
Usnesení č.: 5/4/2015 Zastupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci ve výši a ukládá RK a RP
žádost podat.

Souhrn příloh:
Příloha č.: 1/4/2015 Prezenční listina
Příloha č.: 2/4/2015 Aktualizovaný J dnací řád
Příloha č.: 3/4/2015 Stanovisko č. 2/2004 o Zpří tupňování a zveřejňování osobních údajů
zjednání zastupitelstev a rad obcí a krajů
Příloha č.: 4/412015 Popis kontejnerů
Příloha č.: 5/4/2015 Rozpučet na výstavbu chodníku Boleslavská
Příloha č.: 6/4/2015 Rozpočet na zvýšení biodiverzity rybníka

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.245 hod.

Ve Lhotě dne 15.3. 2015 ~ ~ /

Zapisovatel: ". . ..... ~.~
Ing. Bc. Renata Prokešová

jé~q~
Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Jan Krkavec

$/ IA--l~ V(j

Ing. Libor Mareček

.......... ~.~~ .
Jan Jakub
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Uživatel
Zvýraznění


