
z a p i sč. 3/09

z veřejnéhe zase_ání zastupitelstva O.c Lheta, které se
kenale ane 2.2.2009 v 19 he_in na O•• cni. úřa_u v L etě.

Pre~ram: 1) Zahájení
2) Kenttela zap18u z .inul'he zase_ání
3) De"lá peita
~) Di.kuse
5) Usn.seni
i) Závěr

Příteani: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, in~. Jesef Štěpán, Jiří Xelinský, Věra Kest 1 cká,
Alena Kepejskevá.

Návrhevá ke iae: Jiři Ďásek, ing. Je.e! Štěpán.

Ověřevatelé zápisu: Jiři Kelinský, Věra Kestelecká.

Zapiaevatel: Alena Xepej.kevá.

K je_netliyý •• e.ů. pregra.u:

k .e_u 1: Zahájeni.

Veřej j zaa._áni ří_il ataresta e.ce p. Jan Krkav c, který v úve u veřejD8he za.e_áni
přivital příteané čleBY zastupitelstva e.ce. Prealá ilr ž. je_Dáni zastupit lstva ••ce
(ZO) j řá_ně sveláne a vyhláiane. Kenstateval přiteanest vie~h čleaů ZD a prehlásil
zasedáni za usnáieníachepné. Návrh pre~ra.u za.eaáni ZO .yl schválen vš .i hla y. De
návrhevé ke.ise .yli zveleni p. Jiří Ďás k a ing. Jesef Štěpán, evěřevateli zápisu .yli
zvel.ni p. Jiři Kelin ký a pi. Věra Xest.lecká, zap1s.vatele. pi. Alena K.p.jsk.vá.

k •• _u 2: K.ntr.la zápisu z .inuléh. z e_áni.

Stareeta e.ce prehlásil, že zápis z .inuléh. zase ání ZO z. _ne 19.1.2009 .yl zvelený-
.i evěř.vateli .~ip ••• '.li eviř n a vyležeR k na lé_nuti na O•• cni. úřaau v. etě.
Ne.yly pr.ti ně u vzn.seny žá_né ná.itky ani připe.inky.

k •• _u 3: D.šlá !eita.

MěÚ Brandýs n.L.- St.Beleslav, OŽP - kentrelni pr.kli ka .e•• ČOV aanž. Vlassev.vých,
ul. K ~esnu, kt rá se k.ná dne 10.2.2009 v ,30 h._.

KěÚ Brandýs n.L.- St.Bel.slav, OSÚ - .zná •• ni e zaháj i úz anih. řize í ve v"ci využi-
ti pezeaků v k.ú. Stará .leslav, p.zvánka k ús~ni.u je_náni.

MěÚ Branaý n.L.- St. el.slav, OÚR - tr•• živeta - aalé ~raftty • p.ra výsa_.y str ••ů
a aktivní zapejeni veřejnesti e realizace aal,oh prejektů).

k .e u ~~ Disku8 •
tar.sta infer. val e sezná.eni se s. zaháje i. úz ••ni • ři~eni v k.ú. Stará Bel lav,

které s týká výstav.y eca 70 RD na tak zv. "K;lnick'. pře •• ěstiu•
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Dál. inf.r ••val • pr •• ihlé vý•• r•.,é 8C ůzc. O "C.c •• i k." (29.1.09), přip •• enul
k.náBi I.pl.su Cec.ainska ne 27.3.2009 .,K.něi,p,cA ( stup é vč. '.pravy a •• čerstTe-
ni 200 Kč). Také .yl. r.zh"nut •• zruieni sal.uyY s i~. A aak •••••• rné p••• ci
ve Téci .tací, hrazene pauiální ••• vn•u• Bu .u ••• u .uze za.á.,at a hra'i~ je'a.tli-
vé úk.ny.
Jiří K.lí ský inf.ra.val. r•• ěhl Týr.ční čl•• ské sc~~zi S
k.váni .ístnich hasičů •• ci za s.ustaTn'u , ••• c.

k ••du 5: U sn. s • ni.

Lh.ta a tlu•• čil p.'ě-

1) Zastupitelstv ••• c schválil. zvýě.ní mě iční •• ény n.uv.lněný. členů zas~upitel-
stva •• ce na zákl. NV č. 20/2009 S•• , a t. 8 účinn.sti •• 1.3.2009 takt.:
Jiři X.linský, .íst •• tar.sta - 15iO Kč,
Jiří Ďá. k, př.d • fiD nčníh. vý•• ru - ~~O Kč,
Al.na I.pejsk.vá, př ••• k.ntr.lníh • .,ý•• ru - ~~O Kč,
In~. J.s.f Štěpán, pře s. k••ise s.ciální a kulturní -
Věra K •• telecká, př •••• k•• ise veř. ,.řá ku a .chrany

370 Kč,
řír.'y - 370 Kč.

2) Zastupiteletv ••• oe chválil. v"'emi..hlasy rezp.čtevf výhle' •• ce:r.ky 2013-2015.

k .edu i: Závěr.

Star •• ta •• ce p.'ěk.val příteaný. zaetupitelů. za úča t na in "'ni. zas.'ání a ~
jejich "savadni práci.
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