
Z á p i e Č e 11/10

z veře.jného zase áni zastupi tdstv Oece hota, kt.r~ e
konalo dne 1005.2010 v~ 20 hodin n tě.

Program: 1) Zahájení
2) Kontrpla zápisu z minul'ho zase ání
3) Došlá po~ta
4) Diskuse
5) Usnesení
6) Závěr

Přítemni: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, in • Josef ':těpán, Alena KopeSsková.,
Věra Kostelecká, Jiří Kolínský.

ávrhová komise: Jiří Kolínský, Věra ostelecká.

Uvěřovatelé zápism: Jiří Ď'sek, in • Josef Štěpán.

Zapisov tel: Alena Kopejsková.

K jednotlivým odům programu:

k odu 1: Zahájení.

eřejné zase ání řídil starosta o.ce p. Jan Krkavec, který v úv du veř jn~ho zaaeiání
přiv.ital přítemné členy z stupitelstva o ce (ZO). Prohlásil, že j náni Z je řá ně
sv.láno a vyhláš no. Konstateval přítomno~t va ch členů ZO a prohlásil z áni za
us~ášeníschopné. Návrn programu j rrání ZO 'yl schv'len všemi hlasy. Do návrhové ko-
mise byli vveleni p. Jiří Kolínský a pí. Věra Kostelecká, o vř.vateli zápisu li
zvoleni po Jiří ásek a ing. Josef těpán, zapisovatele pí. Alena Kopejsková.

k 'odu 2: Kontrola zápisu z minulého ~sedání.

Starosta o~e prohl'sil, že z'pis z minul:ho zasedání ZO ze dne 2 .4.2 10 .yl zveLe

nými ověřovateli ověřen a vyložen k nahl~ nuti na O"»ecnim úřadu ve Lhotě. Ne'yly pro-
ti němu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k odu 3: Došlá p šta.

ěstys Všetaty - územní rozhodnutí o u ístěni dom. ~O pro p. artina Švece a pi.
Amlerovou na poz. p.č. 291/24 a 290/18 ve Spojovací ul.

O'ec Lhota - N'vrh závěrečného účtu hospodaření O ce Lhota za rok 2009

k bodu 4: iskuse.

Starosta infer oval o pro ěhlé hu anitární 8 írce oděvů, Vetstva a dalších potřeiných
věcí pro iakonii Broum v, se kterou v této oilasti již několik let spolupracuje e.
Naši občané věnovali 32 pytlů a kraiic této po oci, za což nám ylo poděkováno. Dále
starosta informoval o probíhajících přípravách vole. do P PČ , kter~ s uskuteční
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ve dnech 28. a 290 5. 2010, v navi e ci v zasedaci mistnesti e ecnihe úř~du.

Pí. Kepejskevá infermevala e preběhlém páleni čaredějnic za hejné účasti děti a re ičů,
peč~si tentekrát téte akci přále, peuze hasiči eh v peměrně brze uhaeili (kel. 21 hed.)

k du 5: U B rr e e rr í .

1) Z~stupitelstve e.ce prejednale návrh Závěrečn~he účtu hespedařeni Obce Lheta za rek
2009. Zastupitelstve e.ce jednemyalně aeuhlaei s celerečním he pedaření a te ez
výhrado

2) Z~stupitelatve Obce Lheta schválile vYami hlasy nákup pezemkevé parcely č. 301/8
e výměře 54 m2_ zahrada v k.ú. Lh.ta u Dřis, z vlastnictví ('JK) manželů Václ va
a i uše Šermevých, trvale .ytem Beleelav ká 102, 277 14 Lheta a te za dehednuteu
kupní cenu ve výši 20160,- Kč.

3) Zastupitelstve O ee Lheta schválile všemi hlasy nákup 2 pezemkevých parcel č~llQ/ll
vý ěře 922 m2_ lesní pezemek a p.p.č. 527 e vý ěře 594 m2_ erná pů a, e.ě parc ly

v k úo Lheta u řís, z vlastnictví pí. Jany ve edevé, trvale bytem K Le nu 70,
277 14 Lheta a te za dehednuteu kupni cenu ve výši .430,- Kč.

k edu 6: Závěr.

t resta peděkeval vše přite ným zastupitelům za účast na dnešním zasedání.

Je náni yle ukenčene ve 22 hedin.
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