
z á p i s s, 15/10

z veřejnéhe zasedáni zastupitelstvQ O ce Lh.ta, kt ré se
kenalo dne 7.7.2010 ve 20 hedin na Ob cni. úřadu v Lh.tě.

Progra 1) Zahájeni
2) Kontrola zápisu z minuléh zasedáni
)) Došlá poYta
4) Lakuae
5) Závěr

Přitomni: Jan Krkavec, iři Ďásek, in • J sef Štěpán, Alena K pej kovi,
Jiří Kolínský.

Omluvena: Věr K 8~elecká.

Oveřovatelé zápisu: Jiři ásek, Jiří linský.

Zapisovatel: Alena Kopejsková.

K ,jednotliVÝm bodů mu:

k bodu 1: Zahájen.

Veřejné zasedáni řídil starosta o ce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejnéh zasedání
přivítal přítomné členy zastupitelstva obce (Z ). Prohlásil, že jednáni ZO je řádně
svolán e vyhlášeno. Konstatoval přitomnost nadpolov'čni většiny členů ZO a prohlásil
zasedání za usnášeníschopné. ávrh programu jednáni ZO byl schválen všemi hlasy.
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. iYí á ek a p. Jiří Kolínský, zapisovatelem pí.
Alena Kopejsková.

k bodu 2: Kontrola zápisu z minulého za edání.

Starosta obce prohlásil, že zápis z inulého zasedání ZO ze dne 21 •• 2 10 byl zvolený-
mi ověřovateli ověřen a vyložen k nahlédnutí na becním úřadu ve hotě. Nebyly proti
němu vzneseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu 3: Došlá pošta.

ěst s Všetaty - souhlas s provedením ohlášené stavby přestavby a přístavby rod. domu
p. Patrika Jirchovsk'ho, ová ul. čp. 97

k bodu 4: Diskuse.

Starosta informovalo zaliti aleje na podzim vysázených stro ů u silnice ve s ěru k
chráněnému žel. přejezdu (což provedl 2x). Dále informovalo souhlasu s výší nájmu
ve výši 6.000,- Kč/rOk za pronájem ordinace praktického lékaře v našem zdravotním stře-
disku UDr. Jitkou Klemanovou z vln ka. Paní doktork nastoupí od 1.9. letošního roku.
P'. Kopejsková informovala o zdařil~m průběhu dětského odpoledne, nazve Vítejte prázd-
niny, které se uskutečnilo dne 2 .6.2010 na sport. hřišti.
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k bodu 5: Závěr.
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za účast na dnešním jednáni a popřál jim
příjemné prožiti času dovolených.

Jednání bylo ukončeno ve 21,15 hodin.

Ve Lhotě dne 1, :t, 201{) zapisovatel . ..................
,

l.ověř.zápisu ~............ 2.ověř.zápiBU .~~ •••••• o

přít.člen zastu~t.lstva ••••~ •••~ •••••

starosta obce ••••••••••••••••• o •••••••••••••


