
Zápi~ č , 2/10

z veřejného zased'n zaetupitelstva Otce Lhota, kt ré e
konalo dne 18.10201 v 19 hodin na Ot.ením úřaiu ve Lhotě.

Pro r m: 1) Zahájeni
2) Kontrola z'pisu z "nul'ho zasedání
3) oalá povt
4) Di:!lkuse
5) Závěr

Při to Jan Krkavec, Jiří ~á ek, in~. Josaf ~těpán, Věr Kostel cká,
18 Kopejsko'

O luveni: Jiři Kolínský.

Ověřovatelé z'pisu: Jiří ~ásek, ing. Jo " v ,f 'tepa,n.

Zapisovatel: Alena Kopejsková.

K jednotlivým ~ ům pro!;ramu:

k ~odu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil starosta otce p. J n K kavec, který v úvodu veř jného zasedání
přiv:í.talpřita.mn: členy zaetupit lstva otce (ZO). Proh1á il, že jednání ZO je řá"dě
svoláno a vyhlášena. Konstato 1 přítomnost na polovič~i většiny členu za a prahlá il
z sedání za usnášeníaehopné. ávrh pro«ramu je n'ni ZO tyl schv'l n e i hlasy.
Ověřovateli zápisu yli zvoleni p. Jiři ~ásek a ing. Jos f těpán, zapisovatelem pí.
Alena Kopejsková.

k todu 2: Kontrola zápisu z minulého z sedání.

Starosta otce prohlásil, že zápis z minulého zasedání za ze dne 5.1.2 10 'y1 zvole-
ný i ověřovateli ověřen a vylož n k nahlédnuti na Otecní úřadu v Lhotěo Nelyly proti
němu vzn~a ny žádné námitky ani připo.inkyo

k lodu 3: Došlá pošta.

ěÚ randýs n.L.-St.Boleslav - pře pokládané neinveet. náklady na žáky zš ve vkolnill
roce 2009/10, příspěvek naví olce IU 177.7 ,- Kč

MěÚ andýs n.L.- t. oleslav - předpoklá ané nei vest. náklady na žáky v školní.
roce 200 /1 , příspěv k na i olce lude 22.917,- :Kč

MěÚ Brandýs n.L.- St. oleel y - rozho nutí o povoleni kopané stu ny pro ing. Lukáve
Anděla u nového v Široké ulici

KÚ StČ kraje, o • kontroly - ozná ani o př zkou áni hospodaření naší OIC v r. 2009,
kter' s. uskutečni dn 19.4.2010 v ,00 hodin.

iskuse - k odu 4.
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Starosta informovalo sněhových kalamitách začátkem tohoto roku, kdy napa 10 ~ úhrnu
kolem iD-ti cm sněhu. iky silničářů_, p. Fr. K1imovi s .ecni traktorovou railici a
mistnim o.čanů •• y1y kalamity v n ši o.ci zvládnuty. Při úklidu sněhových .arier od
o ecniho úřa u, prodejny saiš. z.oži a uto.usové č kárny vypomohl svoji te hnikou po
Jaroslav Yatějovský z Kostelce n.La.e , provozovatel n š ho vo ovodu. Dále starosta
informoval o uzavřeni dohody o pr vedeni prác - úkli ucho niků v zimní o••• i 8

p. Milanem Gahérem, 01e~lav8ká 10.

k .0 u 5: Závěr.

Star sta o.ce po ěkoval přítomným z&stupit lů. za účast na dnešní je.nání.

Jeinání .yl ukončeno ve 20,30 ho in.

Ve Lhotě dne I~ 1.1010
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