
Z::ápis č. 27/10

ze; zasedáni Za••wpitelstya oh•.• Laota, které ••
kGna~o de 30.12'.2<>lO y: l! hodin ft. OllMnll .řadu; _ LIta",o

Prolram: 1) Zahájeni
2) Kontrola zápisu z m1nuléao zasedáni
3) ~oělá poě'"
4) Diiskuee
5) Z:&věr

Přítomni: J•• Krka_c, h. Radka Kratoehyiloyá, Fraft'tišeJclřidil, "ro Vác'lay :nezák,
kle-na Kopejskoyá, In~o Payel D~řák, J'iři Kelíftský.

Oyěř.yat.elé zápisu: Bc. Radka Krat.ochy,ílGYIÍ,I'rantlišek Uřidil.

~pisoYatel: Alena Kopejsko.áo

K jednotliyÝm beddm prolramu:

Je bndu 1: ~ájeni.

Veřej_é zasedáni řídil staroeta ebce p. J'an Krka~ec, který Y dyodu yeřej_éhe) z.sedáni
přiyítal přítomné čleHY zastupitelstva ebce (ZD). PrOhlásil, že jed.ání ZO j. řad ně
eTlOláno a yYhláě •• o. Konstato ••l přítomnost yŠech členů ~O a prohlásil zasedáni ~
usnášenischopné. lIávrh pro~ramu jednáni za byl schálen yěemi hlasy_ Odřoyateli zá-
pisu byli zvoleni .c. Radka KI"8. tochyilová ap. i'rantiěek Uřidil, zapieova telem pí.
Alena Kopejskoyá.

k bedu. 2: Kontrola zápisu z minulého zápisu.

Starosta obce prohlásil, že zápie z minulého zasedání W ze dne 1••12.2010 byl zvole-
nými ověřovateli ov.ěřen a ~ložen k nahlédnutí na Obecním úřadu y. Lbotě. "byly proti
němu: vZJ!leeenyžádné námi tky ani; připomínky o

k bodu 3: Došlá pošta.

Městye Všetaty - razhodnutí o povoleni odstraněni stavby RD čp •• 3 v Boleslavské ulo
pro po Petra Němečka ze St. jole~laYi

ROPIl) Praha - upozornění na zyÝšení nákladů na zajištěllÍ autobusové dopravy, snížení
dotace od Krajskéhe úřadu StČ kraje y r. 2011 a z toho plyneucí na-
výšení přiepěvk& od obeí

Městye Všetaty - oznámeni o zaháj.ní kolaudač.ího řízení u RD marrž. Václava a Radky
Rejškových v Iolee1aveké ul. čp. 59, které proběh.e dM 130102011

MěÚJ Brandýe n.Lab.- St. lolel!lay - kolaudační eeuhlae I'J proyozoyáJllilldOllo ČOV pro
in~. Luká.8e Xnděla y Široké ul., č. poz. 282/1 (vedle chaty č. 02~)

MěÚ b-andýa n.Lab. -S.t. Boleelay - předpokládané Ilein_e\ič.i náklady na žáky ZŠ z
naší obce, kteří navětěvují zákl. Školy v tost. městě

NEKA, Starý Plz."ee - nabídka TYhotovení obecftieh eymbolů
V.,lebný a FIlIl, Ústi nad Orlicí - nabídka yYhotoyeni obecnfca symbolů
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kLERIOa, Brno-Kr~lovo Pole - nabídka ~hotovaftÍ ob.cních, symbol'

k bodu 4: Di8ku8•..

V d:i!skuei bylo rozhodnuto, ž. výběr deda .•..•.\.l; •• be:eJ'lich symbo1.ůbud. prov.d.n až R~'

zí8kíni r.fer.ncí o j~jieh vjrobeich. Dál. Je. Radka Krat8eh~loYá iaform.vala o aikup~

pl"úsllředkll pro 8čítárl lidu v příěti. roc •. z přidě1 •• ' dotae., kt.rá: 15. mue.h vyčerpat,

do konce roku aUlO. In~. Pa"l Dvořák i.f.rlll •.•..•.l o čl.neké sehdzi D:i,OC~fllín8ko ze dg

2-0.12.2:010 v Kest.elním Hlavně. Z,ást.upcůl1Iob-ci 8d.ru.ž•• i navrhl, aby z_žili z.ěnu: doda-

vatele .lektrické .Aerlie e UII, že jim zaěle bližší in"!ormace o tomt.. možnémkrokll.

5akonec et.aroet.a tlulločil poděkování star8icb~ a osallěle žijícich. ottčaaů za. je:dnrázov,ý,

peRěžit.ý při8pě~k od ob~. k př.koDání nástrah leto8J'li zfmy.

k badu 5: Závěr.

S,t.aroeta poděk.val zastupi telůlIl za práci v ke.čicím letoě.im rec. a pepřál jim lIUlobo

zdaru v j_jiCA činnosti v roc. 2011 ••

Zas.dání bylo ukonč.no v. 20,30 hodi".
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