
s, 2'/11

ze zasedáni Z&stupitelstva a ~ Lkota, kt r4 88

konalo d e 2~.1oaOll od 1 hadia n. Obecafm iřad

PrOlramt i ) Zlahá.jeni
a) Kontr la zápisu z minul.
3) oělá pošta
4) llískuse
5,) Uaneseni
i) llÁvěr

Přítomní: JJaD' Kl1'kavec,Ico dka Kratochrllo'Á., :rraJtt.iěekU!hdil,.&11 a IOllej".k:ovt,
Mlr. Vá law alezák, ~iři Kolínský.

'vrhová komise: Xiří Kolínský, Ker. Václa~' Slezák.

Ověřovatelé zápisu: Bc~ Radka Krat.achvíl va, František řidilo

K. jedrroUiyým bodům prograllU:

k bodu l~ ~háJ«ftio

Veřej.' zasedáni řídil starosta obce p. ~ Knkavec, který v a~o~ ~ej"ho zasedání
př:i5vítaJ. při tonmé členy: za tup it.eliatvao e (ZO). PJrohláai1, že Sed iní W j řádně
svoláno a ~hláš no. Konstatoval přítomnost nadpoloviční v~tšiny č~enů za a prohlásil
zasedání za uenášenischopné. ávrh pro ramu j'ednání ze byl schvá.len všemi hlasy.. Do;
návhcwé komise byli zvoleni p. Jiří Kolínský a r. Václav Slezák, ověřovateli! z'pi u
byli zvoleni Hco Radka Kratochvílová a p. František Uřidil, zapisovatelem pío Alena
Kop jekov'.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého z aedání.

Starosta obc~ prohlásil, že zap1s z minulého zasedání ~o ze dne l3.uo201L byl ~ Le-
nýmii o..,uřou.1teliov.ěřell'a VI1ložen k nahlédnutí na Obecním úřadu _ Lho11.ě. ebyly pnotdi
němu vzneseny žádné námitky ani připominkyo

k bodu 3: Došlá pošta.

kolaudační rozhodnuti pro no-vostavbu HD manž. Rej'škových v leelav .•..
s é ulici čp. 59
oznámeni o zahájeni spojeného úz mniho a staveb Lho řízení v., veC1
RřeB~vby chaty na p. V'clav.a Parkmana v L.aDÍ ul. č.ev. Oll~

Městy., Vě«Jtaty - oznámení Q) Z'&há.J~nisp jenáho úz llho a stavebního řídni ve věc"
přeet&vby p. P. ěmečka a pí. J. uikové v'»Ole la~ ké ulo č.

D O C«c.min~o - faktura z ' provedené práce na stavbě spol. ČOV a ~aahnick:ý dozor

Měetys Všetaty

Městys: Všetaty



- 2. -

k bodu 4: Diskuseo

Rb. Radka Kratochvilová inform vala o ř šeni připominek po Petra layera z minu1éhD
zasedánio gr. Václav Slezák podal návrh na zřizeni o~. ní policie w rám i ~vazk
obci ~ Cecemínsko, coi bude přednesen na společné s hůzi Dia Caeeminskao Dále po-
da ná~h na zjednoeměrněni HlaY.eneeké ulice, cai bude předmětem dalši h jednánio

k bodu 5: .;:;U;....;;:;8...:.:-...-e__s.;...;:;.e--:;:.--=i~.
~stupitelstvo obce Lhota schválilo v.ěemi hlasy úhradu podíl' obce za proved né
práce na etavbě společné ČOV O Cecemins.k v.• yjši .3,9.03 ,40 Kč a za t.-ehnielcý;
doz ~ ve výši il.350,1Ie Kč.

k bodu a: ZáY.ěro

Starosta poděkoval přítomným zasiupitelům za úča ~ na dnešnim jednánío

zasedání bylo ukončeno v. 20,30 hodino

Ve Lhotě dne Zapieov.atel .~~ ..~ .•••••••••••••••• o •••••••••

Ověřovatelé zápisu ,1fdod;~/
o /{~ •••• o • o ••••••••••

hl, .~.or. o

S.taroeta obce ••••••••••••••••••• o ••


