
z á p i 8 č , 3/10

z veřejného zasedání zastupit lstva O.ce Lhota, které e
konalo dne 1.202010 v 19 hodin na Olecní úřadu ve Lhotě.

Progr 1) Zahájen
2) Kontrola zap1su z minulého zased'ní
3) Došlá pošta
4) Diskuse
5) Uslttseni
') Závěr

Přítomni: Jan Krkavec, Jiří ás k, in,. ose! těp'n, Věra K stelecká, Jiří Kolínský,
Alena Kopej'sková.

ávrhová komis: iří Ďásek, ing. Josef ~těpán.

Ověřovatelé zápisu: Jiří Kolínský, Věra ostelecká.

Zapisovatel: Al na opejeková.

K j dnotlivým lodů u:

k lodu 1: Zahájení.

Veřej , zas dáni řídil sta osta olee p. Jan Krkav c, který v úTodu veVejn'ho za dání
přiv1tal přítomné členy za tupitelstv olce (ZO). Prohltsil, ž jednáni ZO j řádně
svoláno a V'Yhlá"'eno.Konst.ato 1 přítomnost vš ch členů Z o prohU. il zas ďní za
us 'šeníschopn'. ávrh prograau j dnáni ZO yl schválen všemi hla y. Do návr ov' ko-
mise yli zvoleni p. Jiří Ďásek a ing. Jo e! Štěpán, ověřovateli zápi u Iyli zvoleni
p. Jiří Kolínský a pí. Věra Kostelecká, zapisovatelem pí. Al na Kopej kov'.

k Wodu 2: Kontrola zápisu z ho zasedání.

Starosta olce prohlásil, že zap1s z minulého z sedání ZO ze dne 18.1.2010 8yl zvol -
nými ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédn tí na 01 cním úřadu ve L otě. .Iyly pro-
ti němu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k Dodu 3: Došlá pošta.

ěÚ Brandýs n •• - St.Bole lav, RŽP - kol udační souhlas se stavbou dome Č u novo-
stav y rod. do u pí. Lenky Kučalové v Boleslavské ulici

Fr. Klíma, Boleslavská 36, Lhota -2žá oat o pronáje olecního pozemku parc.č. KN 525
o výměře 2.065 m

Fr. Klíma, Boleslavská 3 , Lhota - žádost o povoleni rozdělení staveDní parcely parc.
č , 3 /4 na dvě čá ti.
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k odu 4: Diskuse.
Starosta ODee seznámil zastupitele s žádostí po Fr ntišk Klímy, Bole lavská 3 , o po-
volení rozdělení stave.ní pareely čo 300/ o výměře 10 5 2 v k.ú. ota u Dřís na
dvě stej é poloviny dle situačního náčrtku. Zaatupitelé žádost zamítli z d·vo u nedo-
statečné velikosti takto vzniklých parcel.

k bodu 5: U sne sen í •

Zastupitelstvo o ce schválilo všemi hlasy mlouvu o naJmu pozemku ve vlastnictví o ce
parc.č. KN 525 o výměře 2.065 m2_ orná půda v koú. Lhota u řís mezi Obci Lhota a po
Franti~kem Klímou, Boleslavská 36, Lhota. Cena nájemného činí 250 Kč za kaledářní rok.

k odu 6: Závěr.

Starosta o ce poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednáni.

Jednán ylo ukončeno ve 20,45 hodin.
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