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Z'8 zased'ni Z&stupitelstva obce Lhotap kte.ré se

konalo dne 2012.2010 v 19 hodi~ na Obecním úřadu ~ Lhoiěo

Fřitomni: Jan ~rka.ec, Ie. Radka Kratoch~ilová, František Wřidil, ~r. Váelay 51aztk,

Alena Kope-jekoTá, In~o Pa_~ Dwřák, oLiří Kolínský.o

NáTrhoTá komise: k. Radka Krat.och'fIÍle., Franušek tlfidil.

Qviřo-.ul8 zápisu: In~o Pavel D~řák, Mgr. Václa. 51ezále.

Z&pisQ'l9'&t.el:Alena KopejskoTáo

Pro«ram: 1) Z~ájeni
2') Kontrola zápisu z lIiaulého sasedáni
3) Došlá pošta.
~) Diskuse
5) Ueneseni
i) Závěr

k bodu lt Z'&hájenio

V.řejioté zasedáni řídil starosta. otce p. Jan Krkavec, kurý v 1Í~du Qi'•.ja:ého RSedá!ld.

přiirl hl! při tom... členy zas,1iupiUls tTa ebce {ZO). Pl'Ohlási1, že jedaá.ni ZD je řádně'·

sYCJlá.noa ..,:hluell'Oo KOll8::k'io-.l pří tolulost .ech. čled. :ml a prohlásil Z&8edá,.i ft;

usnášenischopJté. IáTrh pro~ramu jedn"áni ZD by.1.sch_leJl Tieuri hla57. lilo ri'Whow koJrijJHI:

byli zToleri Ie. Radka. Kn.~ochTíloTá a 7rantUek \fřiidil, o-riř.WALl.l.ii zápisu byli z.,..!e-

ni Iqo Pa~l l)1!Ořák a _ro Yáela~ Sluák, zapisov .•.'elem pí. Alena KopejekoTá.

k todu ~: KOR'irola zápisu z minul'he •• sedáni.

s,tarost.a erbee prohlásil, že zápis z miJlul'ho zasedáni ro ze dae 18. 11.02Q10·by-l zT.1e-

njmi o~řo.,..'\eli O'Yěřen a TY'loie. k nahlédnuti na Ouc.i. ářadu' _ l.lio'iě. "ti7~ proti

ně.u' y-snoseny žádné námi'ky ani připominkyo

k hodu 3: ~o81á pošta.
,

OUS.udoTe lilavnG - návrh rozpočtu l)3{) Ceeeminsko na rok 2011

Poelanecká sněmoTna.PČR - pazTánka na předáni dekretu • uděleaí znaku a Tlajky na~i
obci, které proběh,.e dne •• 12.2010 v Praze

zj. S.tará 101eslaT - inťonaaee o zápisu di'\! do 10 tříd ~ pro _klrd rok 2010-2011

til!tys Všetaty - rozhodnutí g oda'iraJlěni stavby R1l čp. _3 T Ibleslavl!lké ulici za účelem
ataTty ncrv8he-·D - maj. p. Petr IIělleček

k bodu 4: »isKyse.
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Radka Krat.eeh••.ilovi in!erllO ••.ala e pr"ŮĎěhusla ••.•.eet.niho rfts-.ěe_í ú:••čnílW st.rellečk.'

před ebec_im úřadem za hoJ.e 'častj děti a rodič6. »ále iaroraoyala o .adeházejíci

lIi~láiské nadílce pro dět.i, kt.erá proběh.e ••.sebotu 4.12. v Hostinci W .ueild. V.čer

S8 uskutečni od 2.0 hodin zábava pro de spě Lé , František Ulřidil iJllrorraoa.l o turnaji ve

81.olníll t.enisu obci ~,() Ceeellínsko, ••.• kt.ri. Lhota obs•.dila pěne 4i •• iste. lin~. Pavel

».•.•řák upozorail na zák:•.zo••.•u značku ~jesdu Báklo aut.mo8ilů d~ .~e. (y ddel.dku 'JIles-

Jlos.i most. přes Hll. •.••.noYI'Jkýpatok) a j • .jí respekt.o ••.áni. »á1. up.sorAU _. padajiei

gtv. vě' ••.•••. l.sích; po loĎské sriho ••.• nlalli tě - maji t..le lesnicli pozemků .u.dou fta t..
upozorněni. "konee P.D~řák pod~ návrh na. ~pna.e.váni pláA\l při haieai pežárů (zaa-

panni ••.•dníeh zdro'jů a pOde). lt '-mutQ) stares'a. sdělil, i•.ůak."«t pláa .x:iis\uj., je-

dno par~ j. na oba. úřadu, druhé ••.hatričské zbroj_icL J!iiři Kolínský Hl d.uzal aa

l.řiděný odpad - k tomuto st.arosta sdilil, I. u pomaiku fta návsil j. kORt.ejRer n. sklo,

v ar.álu l.s.1eh škol.k je kon~.jner na plast.y a ••.• dvoř. 1I•• :ii o~o úřad.m a zdrav.

sUř.diske. jsou k.n •• j_ery n•. papír a plast.y. Kapaci\a kont.j.erů, na. ..aeehny drufty.

odpad~ j. dostatečná.

k bodu 5: TJ, ft ft, es. n í 9

1) ~astupitelstye obc. Lhota schválilo .iemi hlaay .áwrh rozpočtu DSO C.~.minsk.

na rok 2{)11o

2') Z'astupiblst:vo obce Lhou. schv:álilo ••.šemi hlaay aezpoč\oÚ opatřeni č •• O~. Uto-tao

lc bodu ~:. Zá.ěr.

S,taresta podělceval přítomným zast.upitelům za účast na dn.šnim jednáni.

Z'as.dáni byl. ukončeno ve 20,30 hodin.
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OvěřoY&t.elé zápisu
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Starosta obc• ••........•.....••


