
z á p i s e, 10/10

z veřejnéh. za e'áni zastupitelstva O. e Lb.ta, které ee
k.nal. dne 2 .~.2010 v din na O••cnim úřatu v Lb.tě.

Pr.gram: 1) Zahájeni
2) K.ntr.la zápisu z minu1'h. zasetáni
3) D.šlá .šta
~) Diskuse
5) Usneseni
&) Závěr

Přít. i: Jan Krkavec, Jiří Ď'eek, in~. J.sef tě án, Jiří K.lineký.

o luveny: Věra Kestelecká, Alena K.pej k.vá.

ávrhevá k••ise: Jiři ásek, Jiří elinský.

Ověřevatal' zápieu: in~. J. e~ -těpán, Jan Krkavec.

Zapie.vatel: Jiři ásek •

K jetn.tlivý. •.úm pregra u:

k '••u 1: Zaháj nio
Veřejné zasetáni ří•.il st.ar.sta .'ee po Jan Krkavec, který v áv.tu veřejnéb..azaeetárrl
přivítal přit.mné členy zaetu itelstva.~ (ZO). Pr.hlásil, ž jetnáni ZO je řátně
BV láne a vyhlášene. K.nstat.val přít.mne t natpe1evični většiny členů Z a r.hláeil
zasettni za usnišenísch.pné. Návrh pregramu je nání Z tyl chv'len vš i hlasy. e
náv.rhevé k.mise yli zv.l ni p. Jiři ás k a p. Jiří K.line , .věř.vat. ~i zápi u 'yli
zv.leni in • J. f ~těpán a • J n Krkavec, za ie.vatele p. Jiří Ďás.k.

k .du 2: u z minuléh z .etini.

t r.sta .'ce pr.hlásil, ž. zápis z minuléh. zas.tání ~ ze t e 12o~.20l tyl zv.l ný.i
• vř.vaŮ&li .vvřen a vyl.žen k nahlétnu~í na O'.oní. úřadu v. Lh.tě. Ne.yly pr.ti mu
vzneeeny žádné námitky ani při. ínky.

k ••tu 3: .šlá p.šta.

Městys Všetaty, • '.výstav.y a ÚP - nařízeni íst. Vetřeni v~ vVci sp.ru mezi i.HAlc.-
v.u čp. 11 pi. ~tarh.v.u Č • 1 (.t.áčeni .tp.v.ta i t.mu čp. 11),
šetřeni pr.';hne dn 11.5.2010 v.e13 h. in

yelivecké sdruženi Ovčáry - žátest • finanční přie ěvek na r k.nstrukci myslivny s .hl.~
te na peřát'ni různýc .lečen kých akci pr. šir.ké .keli

Krajský úřat St~ kraje - Zpráva • přezk.uaáni h. p.taření Otce .ta za r.k 2009

k 'etu ~: Diskus •

Star.sta in!•• val. přípravách tratičnihe !áleni čar.tějnic (30.~o) na ep.rt. hřišti
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za h.stincem U Mueil~.Pr. těti .ut.u z jištěny š ekáčky vč tně •• čerstvení, .r ani-
začně akci zajisti piG Alena .pejsk.vá. Dále etar.sta inf.r ••val • Yyeliv cké. tru-
žení Ovčáry, kt js.u za .jeni i •• čané (myslivci) z naší ••ce. k.nec etar.eta in-
f.ra.val • pře .ěžném záměru i. Melichar.vé z r.vé ulice čp. 98 zří it p.tle zájau

teřsk.u ške Lku ,

k ••tu 5: U sne sen i .

1) Zastupitelstv •• ce pr.jetnal. Zprávu. vý latku přezk.u.áni h.s .taření O.c Lb. ta
~ r.k 2009, při které. ne.yly zjiVtěny chy.y a ne•• statky.

2) Zastu itelstv ••• ce schválil. vš mi hlasy finanční řis ěv k ve výěi ~.OOO,- Kč
Myaliveck'mu e ružani řísy - Ovčáry na p.t .ru jeh. činn.eti.

k •• tu 6: Závěr.

Star.ata ••ce p.těk.val přít.mným zastupitelŮ. za účast na tnešní j náni.

Jetnáni .yl. uk.nčen. v 21,30 h.tin.

Ve Lb.tě dne 20.4. 2010 zapis.vatel •••••••.......................

2 ••věř.zá isu •••••••• o •••••••••• o

l.člen návrh.k.mis

tar.ata ••ce .......................


