
s, 20/LO

z veřťJ'j!I:ého ~asedáni zQ.atupitelstva O_oe Lh:otall ktert! ae

kena;lo dne 1309.2010 ve 20 Ilodin na e•• onim úřa:du ve- Lhetěo

P-rogram: 1) Z'ahájeni
2) Kontrola zap~su z _inuléko ~sedáni
:3 J DeŠ'lá. :po~ta
4) llilJku8.
5)· U.snesení
ó,) ~a.věr

Přít..ani: Jan· Kl'ka'Ncp .Jii-i Ďáe81~., il'lgo JJellJ:e.LŠ;Upánp Al!ena XO,e<jskov«p J!iH Keli_skýp

Věra Keetalacká.

Návrhevá teomiae: ~ří K.01in·ský9 Věra Komtelecká.

Ověřovatelé zápisu :JJiři Ďásek, in~e lJ01U,ď ~tipán.

Zapisovatel: Alena Kope.jeková.

K .jeanetlivÝm _odlll'11programu:

k Dtnlu 1: Z'.ahát.ieni.

Veřejné zasedini řidil starosta e~ce po Jan KnkaVo6Cp kt.~ý v ávodu veřej_é.o zased~i

přiy.ital pří.tolllné členy zasnp>itellB'tt--u, o••• : (ZO) a projektanta po Kila.1'l&i-Čarn~l1e. Sta'-

r..e ft prohlaisil, že: je:d_ni za je: řádně 8yeláno a vyhl"Š ene , J(ens:ia't.a:yal při to.o s t,

va-ecliJ ělenů Z'O a p>rGhlásil zasedáni ft UB;náún1fiChopnéo Náyrlt progra.u jednáni Z'D ey,rl

schválen všemi hlasyo Do návrheve ko.ise _yli zv.~eni po JJiři Koliftaký a pio Věra

X:8stelacká» ověřevattEfli zápisu by:li zvoleni po JJiři Ďás:ek a- inle JJosef Štepái'lp zapi!se-

vate1-e. pfo nena Kopejeková.

kí l!>riu 2: Kon1U"ela zápisu z .iJluléhe~· zaaedání e

S.tarost.a o_oe prehlásilp že zápis:, z .inulého zasedáni Z:O .•• dne 3@oSoZ@lO.,:11 ZyelielllÝ-

mi eTěi'ovaw.li GTiře-:n a ~lože. k nahlé<inuti na Ol)ecní. úřa4u Ul Lllrotěo h.byly- proti

němu vZAeseny žádné námitky ani připomínky.

k bodu J: Doš1-á poita.

Mistys Všetaty - usnesen-i o ·zaetaveni územníhe řízeni pro Vojenské lesy a s.t:atlcy 9

lJesní ikolky Lhota z c;iůvodu kompetence lil •.€) ČR Praha

ČSÚJA!groce-nzus - infcrmaění sděleni o šet.řeni zemědělského podnikání seuk?r. rolníků,
kter4 proaěhne na podzim i v naií oDoi

~~ Ceceminsko, ~řiBY - infQrmaee o p~ovedených platbách y.'souyislosti společné
ČOV a Uak. kanalizace a žád.est o uhrazeni poe,ilA jadnollivýeh, 5 •• c í ,

k .OOw.4: Diskuse o

Projektant:, po l!&ilaIl!Č&.rný-sezná.il zastupi ble 88; závě.xečnýll návrheIJ Rreja.ktlilt zástavby



= 2 =

lokality mezi Hlavnovskou ulicí a rekre ~ezere. r«dinnýai domyo Schůzka majitelů
pozemk~ dané lokality se uskuteční ve čtvrtek 30'. září 2010, VI H3p}:(i) hodin na Ob&ení.
úřadu ve I..hotě.
Starosta obce infer_eval o opravě a vymalování autG~US vé čekárny.

k bcdu 5,: li- s JI. e sen í .

1) Zastupitelstvo Q~e schválilo v.šeai hlasy příspěvek o.ee D~O Cee~ineko za TDI =

koor.dinátora bezpečnosti gric,e při výsta,vbě spol. Č0V Dřísy a tb:k. kanalizaee
ve výši 125.0229- Kč (podíl o.ce dG konce roku 2010).

2) Z"a~ill!pi\e~8i,l'O0••0 8cllvIllilD všemi Alaey příspěvek - podíl oboe DSQ CEre9mínsko
za Yandátní smlouvu na výb~r provozovatele vadohospodářaké infrastruktury v ka-
tastrálních lÍzemích 5 o'bcí spol. čav Dřísy DSO Cacemínska ve výii 43.200v- Kč.

3) Z.a.stupitelstvo obce schválilo všemi hlasy poskytnutí finančního příspěvJ.cu.,na
9ůdržeu sportovního hřiště a na sportovmí činnost dětí a mládeže v naší obci ve,
výši 4.000p- Kč.

k borlu,ti: Závěr.

S,tarosta G'bce poděkoval po M. Černému a vaell přítomným zastupi telům za účast- na
dnešním jednáni.

JJednání bylo ukončeno ve 21,45 ha.din.

Ve Lhotě dne o~ ••••••••••• o.o ••••• zapisovatel ••••••••••.••••••••••••• 00

2.člen návrhokomise .0 ••••• 0.0 •••••••••

2.ověř.zápisu 0000 •• 0 ••••••••••• 0.

S,tarosta 0&00 • e ••••••••••••••••• o


