
a á p i 8 Čo 22/10

z Y8řejl\/)h.,zaseliáni zasb,i t.elet,vaO.es lJa8ta',
ktere.,e konalo dne 1101002010 va- 2Q !led-in na O.acať •• řa4\l ve X..'i.

Pro,ram; 1) Zahájeni
2) J(ontrela zá,is. :& aiJ'lul'ho zased'ni
}.) DoUá pošt.a
.) Diskuse
5:) \fBneeení
.) Z'Ti'r

pfitoani: J.n Krkavec, ~ří Jáe«K, ine. ~o •• f at.~pán, Alena Kopejsková,
'ěra Xostsleeká, Ji,.! roU.mtlcf.

"Trhová kOlllise:Jii'1 ĎáBek, in,. Josef ~tipán.

Ověřovat.el' zápisu: Věra ~osteleeká, Jiří Kolíneký.

Zapisovat.el: Alana J:opej8kevá.

I jednotliVÍ. aodi. procramu:

k bodu 1: Zahájení,

Veřejné zasedání řídil starosta o.ce p. J-an Irkavec, který ~ úvodu veřejn'.o zased'Bi
při vi tal pří toan' čllen,.zal!tt.pitel.etvacd:ee '~). Pro.lá8il, že jednáni H j. řádni
svoláno a vyhlášeno. lronstatoval přítoanost "«ěee~ členi ZD a pro.lási1 lasetiá:ai za
usná~enisehopn'o Kávrh prolraa. jednáni ZD .yl schválen vi«ai hlas,.. Do náT~.8vé ko-
mise .,.li zv.leni p. Jiři lásek a ine. Jos.~ Štěpán, ověřovateli lápis •• yli z_leni
pí. Vera J(ostelecká a Jiří Kolínský, zapisovatele. p í , Alena ~opejllkova .•

Starosta o.ee prohlásil. že zápis I .inul'ho zasedání ZO ze dne 27.'.2010 byl zvole-
rItmi oviřovat,eli ov~řen a ...,.loženk nahl'dnutí na Obecní. úřadu ve Ll1otě•••• ,.ly proti
nimu vZJ'leseny žádné námitky ani připomínky.

k hd. J: Došlá !olta.
Jani~es !tiice - naaídka spel\lpráee při likTidaei 8iolol' odpada v pří8tí. roce
lietýs Yietat,. - r.zhQdnuti k odstraněni eta ••y chaty • Širok~ ul. ě.O •• pro Inc. Jana

:Krá.su(pro možnost st.avby rod ..'OJlu)
listys 18etatty- územni souhlas mani. Knedlhaneovjm s krytým parkovacím stánim v ul.

»oleelavsk~ ~. 1"
Ilietye 'ietaty - rozhodnuti pro p. Ba.dka Hejla ke stav.ě rod ..doma, laráže, o4pojímky

a oploceni v ul. 1& P~'honu
Iveta laumruková, Praha ~ - žádost o souftlae se sloučeni. paša.kl parc. i. 5'2 a 5'5

v k.ů. Lhota \I IHs a jejic. ná ••18dn' rosdileni na 2 stejně velké
pozemky - ZO nemá. námitek



- 2 -

k bod. ..: ])iiskuSI!f·o

9.tarOBVt inlorJloval o t!liconěen1cli, připraftCA vo~e~ do sastupiteůt..v.a o'8ce a Selláta PČR~
yolličh Byly dCJlr1deD1 hlaseyad. lístky a 1ISkuteě1'1iae v.e dll&ca lJ. a liG- fo1jJl& Hle.
~ za-tl-ttlpit.e:lIatftf o'-e. kaJ\tUidujl ) yol-etM: strany (sdrtliflll. n.~á.risllt •• k&d.fcláU) s::

eellkem 25 ka~idáty. ~. aenálu kandiduje i kandi4átl z rlsntcA peliitfékteh'B~a. a
ad~žen1. lá~. starOsta informovalo .itir.-iIl' ae iee DI CeeeminsKo v·t._to T.~letnim
o*do_i, kte:rá IH koná dae ~4010.2;olO T,r 0wěáre-ch.

k lJodu 5: Wl es !Jl e 8 e- 1'1i •

1) Zastupit.elst:ve ollce s~:a,válilo demi hl.a•.y llozpo.atoú o,ati'-e'lli Q~e:e Llkota ěo :2i/mlG.

2) ?la.atup:iiU-eilBtw o •• scUálilo usmi hlasy mlouW\l1o za.jištěni plil.pra~ a realiita~

paree~ace posemkf • lakalf~i Hlav.noT.akáuli~ - re~r.aěA~ Jezsro.

S,UrGSU podikov&l _a:tupit.elim ft .fejiclt:. prici prO' •• ti o_U' ." ~.1ta ako~m WJle~
lIÍm oWdf a' POII-al jiill __ D4Ilj>llepii, mnoho:. ~sti: a Idra'ri ~ Qtl:Whd.., riiroitti' a VI iliYo:.tě~

j jich rodin.

JredRání bylo ukončeno __ 2::2,Otl hodiin.
I

zapisova to.el ••• ~ ••••••• ~ •• o~oo

I

loověřozápisu o••••

Starosta o_ee


