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~ veřejného zasedání zastupiteletva Obea Lhota, které S~

konal dne 30.8 ••2010 ~ 2.0 hod:iiJrna Obecním uřadw va LbU'.

Pr grlLll::1), hhájen
~) Koatr.la zápisu z minuléh. zasedání
3) D.šlá p.šta
4) Diskuse
5,) Závěr

Přít.ani: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, ing. Joser Štěpán, ~iří K línský, Vlra K •• t.leeká,
&lena K.pejek.vá.

Qviř.vattelé zápisu: Jliři K.línt!lký, Věra K st-elecká.

Z-pis.vat.l: Ale.a K.pej5k.vá.

K jed•• tliytm b.dů~ pr.craau:

k bedu 1: Zahájení.

Veřej.é zasedáni řidil star.sta ••ce p. ~an Krkavec, který v úv.du veřejnéh. sas.dá.í
přivítal přit ••• ~ č1e.,. zastupitelstva ~e (ZO). pr •• lásil, že j.A.á.i ZD je řádně
sv.lu. a vyhUše •• K ••a-tat.valLpř:í.t:.e••• s'\ vae.clL č~e.ů ~O a pre:tiásil zasedá.í sa
u áše.ísch.p.~~ Návrh pr.craau j••_iat ZD by~ sc~ále. Y<Š •• i .~aay. O•• ř.vateli ~-
pisu by,li sv.l._i po ~iři ~.li.aký a pí. Věra K.ste~ecká~ zapis.vateLe. pi.. ALe_a
Kopej'eková.

k •• 'u at K.ntr.la zápisu z .i_ulik

S.tu.sta •• ce pa.lásil, že sápis z .i.ul~.e zas••áni ZD z•.••• 16_••eo~010 .,.1.zvel_-
.j_i věř.vateli .viřen a vyložen: k nahl~ ••ti Ba Ob.c.i. úřadu v« La.ti. .yly pr.ti
ni. vs.ese.y žádn' ná.itky a.i připeaínky.

k bedu 3: D.šlá p.i~&.

Mgr. Jla.nTejkal, Ostrava - inferaace o:'bei• daliíe. kr.cic. p.tř •.••jcll1ke: seLvá'!e.i
a u••leni zn~ a vlajky .~i

MitÍ'Mělník - inf.raa. e • recia;w&ci p.li tiekj •• stra_ pr •. vd.y cla. Sanít.u ve v.Ld-.
a.v.du s. 26

Mětr Bran.js _.L.- S.t.Bolelav- i_r.raaoe o•• i • reci:straoi kamiidat.iclll li;sti. ~ p.ěta
3 pr. v.l y d. zastupitelstva •• e

Mě~t1s Všetaty - oznáaení e zaháje.í ří••_i & pozvání k ústnf_u jednáIi d•• 21.9.2010
v~ 13,00 h.d. u stav.y RD po R. Bejla

Kati Braniýs n.L.- &t.Beleslav - závazn~ stan visk. ochrany živ.t.i •• pr.etředí ke
stavbě r•••. d••u na aíst-ě rekr. chaty č. 044 v Šir.ké ulici pro ine.
~ana Krásu z Prahy 10

)CÚ Brandýl! no1.- It.B lel!lav - rllh.dnuti I vyj.\ití části i.sníh p ZIIIku pA. staTbu
novéh. r.d. j._u p~. pí. ~•• Kac.áčk vou, Průh.Bu 52

Kistys Všetaty - rez ejnuti • uaístiaí stav.y r". deRu pí. Zd. Kac.áčkové, Na ~.~

" "f
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.ěstye Všetaty - r«zh dnuti od8traněni přistav.y u r.d. d•• u BOl.s1avska čp. 10,
přistavěné k r.li. doau čp. 11, určeno: pí. E. Štarh.vé,

k .odu 4: Diskuse.

S,tarosta infer •• val o zliař:i51é.pcl.ěhu sport.vni .' a dětskl ~ dJd, ktat!J se k.nal v
B •• tu Zl.8020l0 na sp.r\. hřišti za Hostince. U ~usilů. Dop.le.ne pr ••• hl r.t.al ~
turnaj .uiU v .ale kopané o Pollár Cene:ainllk:a,ve: které. zvi těziily,při s•••.••• poč1ual
•••.ů »řis~ pře. L~ Ú U a spoleěným arumstv •• Sudeva a K.st.lníao Hlavnao Pos»edať .OS

•• du sk.nčily Koně11opy. C~kově V! let.šní. re:čtdku 8 v.elkj. náskoke ••.vada LIt.ta.
O<ipoledne se konalo d,ěttaképC!lutovéodpoled~ za učastj) ec:a 65 dě'ttÍ.v d.provodu anoha
redičů. Diti nade la barevná pěna, ktsr.u vy~vořili hasiči ~ N&xatovic, a1e i dalii
b«hat1 pr.gra., za pikného počasi S~ V1dař:řlo

k .• du ~h Zí~ěr.

Starosta poděkoval přítoaným zastupitelům za účast na anešníll Jednání.

~ednáni bylo ukončen. ~ 21,30 hodin.

Ve Lhot.ě dne. se. s ZO-10 zapisovatel ••4:f~.: /ť; •••..•
I

další přit.č~enov. ZD

2.oověř.zápisu

/

Starosta obce o ••••••••••••••••••• o o


