
s, 21/10

z yeř~jného ~aaedá~i z~s,upi~e1&~va O~ Lio\ap které se
kona.;l.o·QJl1t 2ir'.9 o2C>1l0ve 2Q 1loc.:ili!Jna,; GtS8ním 'řdU y,e Lhotě;o

Prgraa: 1) Za,háj,8ni
2); KC!lntrela zá.pj.su z aii.au1ého z&"'SedUt!
}) »ošllá pdtlll
~} Diskuse
5) b.aes8Jli
6.) zrávěr

PřitolllZli:aJ! K?kavec, JTiří Aáeak~ -Uena Kopejskoft.p. Jiiři Kolinský.

0aluveni: Věra Xostelecká, in(. ~oset ~těpán.

Návrhota kbmise: &Lana Kopej~k.yá9 laa ~kav.ec.

OYěřovatel~ zápisu: Jaří ~ásekp JTiří X.líKSkj.

z.apisevatel:. Alena Kope·jsková.

X jedRotlivý_ bodů. progra.u:

k bodu 1: uahájeni.

vetejné zasedání říd~l starosta ~hce p. J&~KrkaveCB který v ÚVOQU veřejpého zasedá_i
přivítal přítaané ě~eny zastupitelstva ot~e (ZO). Proklásil, ža jednáni ZD Je řádně
svoláno a vyhlášBna. Konsju.toval příuan.st naa.:Rol.vii.ěll'ivětěiiny č1.enů ZD a prohláSiil
zasedáínf za.. uenáš errfachopaé , Návrh pno~&au jedrini ZD Dyl sehválu v.iíemi ll1a81;0 D.o

n~vrhové ko.iae by~ zvollen~ pí. Ale~a Kopejsková a p. JTan Krka~, ovařovatel~ zápiau
lt,.llii zvelleni p. JJiří iáeek a J.'"Jj;J\ Xolinekj o

k 80du 2: KoKtro1a zápis :I _i.ul~ll. sasedán!.

Star.s'a oboe prolllásil, ia: zápis :I .ia-.léll zalSedúi ZO za: dne lJ)'o!o2.010'111.ZVfiJ'l.e-
nt_i ověř.~~li avěřem a ~l.ien k nalll~dnuti na O'eeBi_ fřa.u ~ La.tě. Iae117 p'r.t~
ně•• vzneseny žádn~ náai~k1 ani připe_ínk;y.

k 'odu 3:. D.i~ p.'ta.

DS-O C••• !nBko •..návrll r.I,.hoT.é". opatřelli čo 2/2610
Ele:ktre.ontáž8, Wlliř n. "1&81&v' - lád.st • v,.jáiřeni ka..eb.v.ě 8'l.- přip.j~ b 2:

. pare.láa pr. red. 40.,. (parcD i. 55! a 5iO) - nea! Ká_itek
Jlěstyl!.,Vietat,. - úz'ftra1 ISol1111aea enlllas s preve.ie:at•• llláě.•n' stav.,. rUD •••• Ira

pi. Mir. ~rulllařik.yo •• p.l. čo 559
KěÚ' .raadje ll.~.- ~t.~les1av - oSllt.ení o zalll~.t pr.j8d_'~.! niTrll. '~"!"~pl'-

nu Jista Ira_dts n.~.- S~ará Ibleslav
Měs~s Vletat7 - r•••.•dn_ti o u.istěni stav.,. d••• ČOl pro pio ~d. KacAá!cGVOU v al.

Ha lDrl.h.n\lčp. 8a.

Sp7&Ya d,opravJlÍ:železničn'Í cest,., Praha 2 - zá.pis o jedná i v;e věci žel. přejezdů B



- 2- -

jeJicA ~e1koY' rekonstrukce, vy_aveni novýai závorami a za~zpei.~.i. zařizeni ••

StILresta oRf~raoval o pro_ěAl'. vitáni o_~ánkWp ktcr ae uskute nil dne 1••'~aG10 ~
účasiii l.á n.ovj'eitl oaěánkŮ nw o_ee. Dá].&:staroll.u. ill'.f'.r.o-u.1o účaatci.idrd:8·~ft naiii•• ,
1ft na Gkrakov' soutiH dňrovolnjeh lla8iič 'YI á.'Sd:iilŘ. Y,10 t. j~jieA 1. ~&t.oup.JllÍ.,
na kter'lI skončily na pi.kn~. ). Jdete - ardečn ' _lahopřej,'emst

k bodu 5:: tli II. li' e s a ni.

1) ~.astupi1teJ.,a,tVCllo_ee ecaNálilo vše.], hasy Rozpočtové opatření ě , 2/a:010lI._n:volného
s~zku ._ci Caeemineko.

~) ~BtupiielBtvo o_ee BcaválilG' ~i hlasy pr jej dome ČQ, typu ~VA - ua 1,5 panu
Antoninu IOrlvkovi, P~ičná 072, za cenu 1.050,- Kč.

k bodu i: Závěr.

atarosta poděkoval přitoaným zastupitelům za úěast na dnešni. jednáni.

Jednáni _ylo ukončeno ve 21,4D hmdin.

Ve Lhotě dne 2~l9.2010
ul'i •• vateL •••~b. .. .

1. č.len návrh. komise 2.člen nivrhokomiae

2.ověř.zá.pisu • •• • o.

5..tar€)stao ee 00 ••••••• • ••••••••••• 0


