
I Zápis č. 9/10

z veřejnéhe zasetáni zastupitelstva O.ce Lb.ta, které se
kenale dne 12.~.2010 ve 20 he_in na O.ecní. úřa_u ve Lh.tě.

Pre,ra Zahájení - 1)
2) Kentrela zápisu z minul he zase_ání
3) Dešlá ,ešta
~) Lakuse
5) Usneseni

) Závěr

Přítemni: Jan Krkavec, Jiři Ďásek, in,. J.sef Štěpán, Alena Ke,ejskevá,
Věra Kesteleck4.

Návrhevá kemise: Jiři Ďás k, int;. Jesef Ště,án.

iří elinský ,

Ověřevatelé zápisu: Jiří Kelinský, Věra Kestelecká.

Z pisevatel: Alena Kepejskevá.

K je_netlivým .e_ů pregramu.

k .e_u 1: Zahá.ieni.

Veřejné zase_áni ří_il staresta e.ce • Jan Krkavec, který v úve_u veřejn'he z se_áni
přivital přítemné členy zastupitelstva e.ce (ZO). Prehlásil, že j _nání ZO je řá_ně
sveláne a vyhlá3ene. Kenstateval přitemoest všech člen· ZO a prehláail zase_áni za
usnáěenische n~. ávrh pre~r u je_náni ZO .yl schválen vYemi hla y. De návrhevé ke-

ise .yli zveleni • Jiři -'sek a ing. Jesef tě án, evěřev teli zápisu .yli zveleni
p. JiYi Kelinský a i. Věra Kestelecká, zapisevat 1 • pi. lena epejskevá.

k .e_u 2: Kentrela zápisu z minul: zase_áni.

Staresta e.ee prehlásil, že zá is z .inuléhe zase_áni ZO ze in 2.~.2010 .yl zvelený-
mi evěřevateli evěřen a vyležen k nahl'_nutí na O.ecnia úřa_u ve La.tě ••• yly preti

němu vzneseny žá né námitky ani při eminky.

k e u 3: ešlá pešt •

IP ,Praha 8, Ke.yliay - naDi ka na prev._ení e rav místnich ke.unikací
SILKOT

AVE CZ B.r.e. - "nfermace e ••ilní svezu ne.ezpečných e ,a_ů n 15.5.2010 e_ 8,30
de 9,0 he. a svezu e.jeanéhe e_p -u ve _n ch l~.-l .5.2 10

Ing. euček, Praha - eznáaeni • veř. hre.áž ění u za nihe vche_u _e ar álu rekr.Jez ra.
Helena ayerevá, Lheta 193 řihláěka na vý.ěr. řiz ní - úře_ník Ú C O.e. Lh.ta
Markéta Klím.vá, Lh.ta 36, - přihláška na vý.ěr.řízeni - úř~.nik ÚSC O.ee Lh.ta
Petra Šerm.vá, Lh.ta 197 - žá_.st • fin. přis ěvek na s.ukr. eu aateř keu šk.1ku

te.eu



- 2 -

,
Star.sta inf.r •• val • ukenče nf Veřejné výzvy na. ••-eazeni místa úře níka use na úeeku'
eviterrce ••yvatel a ak.n.mickém O.ce Lh.ta při p.l.vičním úvazkuo D. stan.venéh. ~er-
minu, tj. t. 3l.š.20l0 .yly d..ručeny 2 přihlášky,. lIí. H..Bayer.vé a .t Mo Klim.vé'.,
Vý.ěr.vá k.miae na záklatě pře l.ženýeh •• kladů vy.rala n~ míst. úřetnika use - Ow.c
Lh.ta - viz usnesení.
Dále star.sta int.rm.val • žáQ.sti Petry Š.rll.vé, sam.živitelky • příspě~k finanční
na s.ukr.m.u mateřsk.u šk.lku. Za~tupitelé r.zh.dli, a.y příspěv.ek .yl p.skytnut ve
výši průměrnéh. příspěvku p.skytevanéh ••• cf na mateřské šk.lky (nei.nveat , náklady).
Dále star.sta s J.Ďáskem inf.rm.vali zastupitele • ukázce .pravy asfalt. k.munikací
nevsu , le.v.rrěj'šimeteci..ufi. DIPOS s,r,_, z Prahy 8. Uká.z-kase k.nala na. silnici v
Ovčár-ech , P.tile vyjádření SÚS je ut. met.da až • ~5 % leWl'ěj'ší,n~ž .ěžný, jimi p.-
užívaný způs••• Dále ••a. zastupite~é inf.rm.vali zastupitelstv •• sv.é úča.sti na. veř.
prejedrrání změny č. 3 ÚPSÚ Dřísy, která naráží u části •• čanů Dřís na. ~ p.r (••il.mlýn).
PřeQ tím .yly p.d.ány námitky a přip.minky za naši •• ec.
Star.sta ještě ini'erm.val e šk.ciách na maj'etku •• ce (veř ••světlení), •• ča.nů (p.šXezene
pl.•ty) a sp.lečnesti Te~efeni!ca O2 (pešk.zený ruv. ný sleupek u čeká.rny), kte-né způ-
s•• il .pi!lý'e.ča.n • veliken.čním p.ndělí. P.licie ČR vyšetřuje Ma.rtina Ba.Ška.ze-Lh.ty.
A na závěr diskuse star.sta in~erm.va.l • skemčeném •• v.zu •• revéhe klestí z ulic a chat
rekr. části ,naší e.ce (calk. 12 valniků).

K .edu 5: li sne sen í •

1) Zas~upitelstve .ere na větemí píeemn.u zprávu z j'~án{ vý.ěr.vé kemise na •• sazení
,místa úředníka. use O.ce Lheta na úseku e.v.ďjenee••yva.tel a. eken.miekém. Na míst.

úředníka. .yla je:dn.myslně vy.rána pí. H.a~en B.a.yerevá,KLesnu 193, Lhta.:.
2) Zastupitelstv.. e.ce všemi hlasy schválil. peskytnuti fin. příspěvku ve výši g55,-Kč

měsíčn~ pí. Petře Š.rmevé, B.leela.vská 197, Lh.ta na seukr.m.u ma.teřsk.u šk.lku.
3) Zastupitelstv.. e.ce schválil. všemi hla.sy zatáni .prav místníc~ a.sfalt. ke.unikací

fi. DIPOS J + e spel. a r ••• , Praha 8 - K ••ylisy n.v.u, úeperneu met.d.u SILKOT za.
cenu 68.900,- Kč vč. DPH.

k •• du G: Zá.věr. Star.sta p. ěk.val přít.mným zaetupitelům za účast na. anešním jeci.nání.

Jednáni .yl. uk.nčen. ve 22 hedin.

1 ••vě'ř.'.zápisu ••••••••••

~ 'hrz 'dzapia.vatel •••ij1. o••••••

2.ověř.'zápiau •••• ~ ••••••

2.člen ná~rh k.mise •••• ~ ••••••••• o

Ve Lhetě .ne 12 ,q. eoto
••••••••••••••• o.

Staresta •• ce ~ ~......................


