
Z á J i s. ~/09

z vařajnéh8 saa••áni zastupite~stT& O.e Lhata. které se
k.nal. ..ne; 1 .2.2009 v 19 h••.i ni. úřa"u"- • tě •

Pr.craa: 1) Zaháj.ni
2) K.ntr.la zap1su z ainuléh. zas••.ání
3) D.ilá p.ita
~) Di_kus.
5) Závěr

přít ••nf: Jan Krkayeo. Jiří Ďáeek. Jiři K.linaký, in~. J.s t Štěpán. Věra K ••t.leoká.
Alena K.p.jsk.vá.

Oyěř.yatelé zápisu: Jiři Ďáeak, i.~. J••• t Štěpáa.

Zapie.yatel: Al~a K.p •.j.k.yá.

K j n.tliyÝ ••••. ů. !r.~ra.u:

k •••.u 1: Z ájení.

V.ř.jaé zas••.áni řidil star. ta ••0. p. Jan Krka~ o, který y úv."u y ř.jnéa. zase"áni
přiyital přít. ,čl.ny zastupitelstva •• e. Pr.hlásil, že j.".áni za_tupitel.tv-a ••c.
(ZD) je ři"ně sy.lán. a vyhlái ••• K.n tat.yal přit. • t yi oh člaaů ZD a pr. lásil
za•••.áni za ullllii.eniaeh.pné.Návrh pr.cra.u zasuán1 ZD .1'1 echvále. vi ai hla.1'. Ově-
ř.vat.li zápiau .1'li zv.leni p. Jiří á••k a in~. J. t Štěpán. zapiaevat.l _ pi.AI.na
K.pejn.vá.

k •••.u 2: K.nůr.la zápisu I

Star ••ta .~e pr.hlá il, ž ~pi. z _inuléh. z ."áni ZO ze •.ne 2.2.2009 .1'1 zv.l.ný.i
.věř.vateli .věřen a vyl.žen k nahlé nutí na O.eoni. úřadu va Lh.tě. ..1'ly pr.ti ně.u
v~.ny žá"né ná.itky ani přip ••inky.

k •••. u 3:

MěÚ ran"ýs n.L.- St •• leslav - .zvánka na sc ůzku.. raaaý a n •• k pr ••l••a ioe
zavá.ě i at.vých echránek a CZ C OI u, kt.rá s k.ná 25.2.09 v 15 h.

Stře •.•č.ské v.dárn1' Kla n. a.s. - pr.t.k.l z úplnéh., r.č ih. r.z•• ru pit ' v.ay z
čerpaoi stanioe, "le kteréh. v••a vyh.vuj •

Finanční úřa" Stará "lesla~ - žá•• st • zveř jnění v řejné vyhlá ky. právě a i a
.platků, určené aň.vé u su.jektu: Kar.l Ruž.k, .leslavski ~?,Lh.t •

Star.eta int.ra.val. r••íhajioi •• řezu větvi jav.rů p ••él hlavní silnice v B.leslav-
ské ulioi - 2/3 etr••ů z oelk. ~9 j• .řezán., větve ."v.ezen1'.práo •• u•• u ".k.nčen1' za
příznivějěíh , .e~az~véh. p.čaeí.
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Staresta iál infer.eval. jeináni na Mi isterstT.U žiTet !h. pr.stř.i! v Praze • leině
1. z.ěny Úz wnih. plánu .~•• a jajich negatiTaihe staneviska k !. P. j.ináni ~11. i.-

až n. i.h.iy, p.dle které J1Z k zaěně n.~ui.u .Lt ná.itek, l.žiska itěrk.pieku j••u
.i.e úz .!, n." zaeahují jen .kraj.vi

k ~.du 5: Závěr.

Star ••ta e~ce p.tik.val přit•• ný. za.tupit.l~. za účast na in.šní. za .iá i.

J nání ~yl. uk.nčen. v. 20,30 h in.

l.evěř.zápieu ••••••

zapi••v:atel ~~/d....~ .v LUt v i.
16, f!. ' 1-009.............. ..

2••věř.zápi.u •••••~ •••••••••

••tatní přít.aní člen.v' ZD
/
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