
~ á p i s č. 5/09

z veřejnéhe zaseaáni zas~upit.lstva O.oe ~ta, které se
kenale _ne 2702.2009 v 19 aeain na O.ecni. úřaau ye L•• tě.

pregra.: 1) Zahájení
2) Kentrela zá i_u z ainuléhe zaseaáni
3) Deilá peita
~) Disku.e
5) Usne.eni
.) Závěr

PříteMRi: Jan Krkayeo, Jiři Ďá.ek, inS. Jesef Štěpán, Jiři Kelin_ký, Věra Kestelecká,
Alena Kepej_kevá.

Návrheyá ke.i •• : Jiří Ďásek, iR&. Sesef Štěpá •

Ověřevatelé zá,i u: Věra Ke.tel.oká, Jiří Kelía.ký.

Za,ia.vatel: Alena Kep.jakevá.

K
k ••au 1: ~&hajení.

Veřejné za.eaání ři4il starest& e.ce p. an Krka~, který v úv.au vexeJ 'h. zaseaá.i
přivítal přiteané členy z&stupitelatva e.~e. P~ehláail, ž. je.niní zaaůupitelstva ••
(ZO) je řá ně s~láne a ~hláiene. Kenetateval příte est vV.ch čl ů ZO a prealá il
zaseaá.i za usnii nische,Ré. Návr presr u zaS aáni ZD .yl schvále. vie.i kla.y.
Ověřevateli zápisu .yli zv.leni pi. ra Ke.teleoká a p. Jiři Kelíaeký, a. mávraeTé
keaise .yli zveleni p. Jiří Ďásek & in~. Jes f Ště,án, zapisevatele. pi. Alena Ke,.ja-
kevi.

k .edu 2: Kentrela zápisu z inuléhe z

ataresta "c•.prehlásil, ž za,1 z .inuléhe za .á.í ZO ze .ne 1••2.2009 .yl zvela ý.i
evěř.vat_li evěř.n a ~ležen k nahlé.nutí na O.eo i. úřa •• v. Lh.tě. Ne.yly pr.ti ně.u
VZRe eny žáané náaitkY ani ,ři,.aínky.

k .e.u 3: Dešlá '.'ta.
Mě~ ran Ý n.L.- St. .l.slav - kelau.ačni .euhlas k prey.zu •••• ČO .anž. V1as ••ve-

výoh v ul. KLesnu
~ěs~. Vš.taty ezvinka na k.lau.ačni rehli ku n.v.sta~y RD manž. Vlaa.ev.vých v

ul. K Lesnu, která 8 keni dne 3.3.3009 ve 13,00 h••
Pezeak.vý úřa Mělník - pezvánka na ken~rel i .e~ ke.,~ex ieh ,.zaak.vých ~,rav v naji

e.ci, který 8 k.na _n S.3.2009.~ 9,15 a oú v~ Lhetě
Pez •.ocev' úřa. Mělnik - pezvánka na je.náni zástu,ců KPÚ v. Lh.tě dne S.3.2009 .L 10,00

h••• na OÚ ve L .tě.
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k _e_u 4: Diekuseo

f

Sta,reata inferl1.val e zaslání spel.čné žá.desti ek.lllích e_cí na, Kra,js,kýúřaL StČ kraje

a. S,ÚSMniohveIlra_Ut.ě z-aW5ele-.nuw eprav.y JI.vrch silnice č , 11/331 v ú.se.kuecl St .•

B.18slavi pe křiž.vatku Keet.lee n.La_.- Všetaty. Pevrch vez.viy j~ T ha.varij.ím stavu.

k _._~ 5-:, U 8j l'D e 15, e :8) í •

1) Zastupite~stv. O_oeLketa schválile zaveclení mistníh. pra,ceviatě Cz.~h POINT 8 vy-
užiti. cietl.aceZ8 strukturálních redů EY a Pe_lI.inkyRez-he_nut,íe p.skyt.nutí .eta,c ••

2) ZastuFitelstve O_ce Lh.ta schválil. smleuTu .ezi Yěstem,Eran_ýs na_ La_•• - Stará
Bel_sla,v a O_ci Lh.ta e peekytnuti služ_y e_ci - a.ilŮni15traee, žátest.:ii výzvy IOP č.2

Czach POINT za, cenu 1.000,- Kč.
3) Zaatupi te.letNe O_Clil :bheta ach-válile reZltečet e_,ee na rek 2009 ja.ke sch._kevý.

k ". ti 5,: Zá.věr.

Star.sta e.ce pe.ěkeval přítemnÝI1zastupitelůa za, účast na anešnia zase_tni.

J"nini _yl. Uk.AČ... v 21 he.i •

V Lbtě _ne es 2., ť009................. zapis.vat.l ••••••••••••••••••••

l.ověř.zápisu ••••~

I.čI•• nivrh.k •• ise •••••

2••věř.zápiau
/

~ ....

2.člo. ná.rh.ko.i.o ~ •••••••

Star • .,ta ._ce M~~.........................


