
z á p i s č •• /09

z veřejnéh. zase.áni zastupi~elstva O.ee Lb.ta, kt.ré se
k.nal. n. 1••3.2009 v 19 h. i na O•• cni. úřa.u Lh.tě.

Pr.gra.: 1) Zaháj.ni
2) K.ntr.la zá isu I .inuléft. zas•• áni
3) D.'lá p.vta
.) Di kuse
5) Usn.seni

) Závěr

Přit.ani: Jan Krkavec, Jiři Ďás.k, in~. J••• ! Štěpá., Jiři K.li ský, Věra K.st.l.eká.

~O~al~u~v~.~~.AleRaK.pejsk.vá.

Návrh.vá k•• ise: Jiři Ďás.k, Jiři K.li ský.

Ověř.vat l' zápisu: Věra K.st.l.cká. i S, J.s.! Ytěpán.

Zapi .va~.l: Jiři Ďás.k.

K je.n.~livý •••• ů. pr.gra.u:

k ••• u 1: Z hájeni.

V.ř.j • zaaedáni ři.il star.sta •• c. p. Jan Krkavec, k~rý v úv ••u vtřejnéh. zaa••áni
přivítal přit.ané členy zastupitelstva ••c•• Pr.hlá il, ž. j••náai zastupi~.lstva ••ee
(ZO) j. řá.ně sv.lá • a vyhlášen •• K.nstat.val přit.an.st naap.l.vič i větiiay čl••ů ZO
a pr.hlásil za.edání za usná8eniach.pn • Návrh pr.~ra.u zas••áni ZO .11 .chvál.n vi••i
hlasy. D. návrh.vé k.mise .yli zv.le i p. Jiři ásek a p. Jiři K.lin ký, .věř.vat.li
zá isu .yli zv.l.ni pi. Věra K.st.l cká a in~. J.s.f Štěpán, zapis.vatele. Jiři Ďás.k.

k ••du 2: K.fttr.la zápisu z

Star.sta ••ce pr.hlásil, že zap1s z .i uléh. zase.áni ZO ze .ne 21.2.2009 .yl zv.l.ný-
i .věř.vateli .věř.n a vyl. žen k na.l'. uti. O•• cni. úřa.u v. Lh.tě. Ne.11y pr.ti

ně.u vz .ny žádné ná itky ani přip ••inky.

k ••du 3: D.šlá p.it •

KÚ StČ kraje, Pra a 5 - zpráva. výsle.ku h.sp.aařeni SO Ceee.ínak. p. k.n~.le se
závěr •• : n••yly ~jiitěny chy.y ani n•••• tatky

ZlF, Praha 2 - .zná..ni • za.itnuti navi žá••sti • p.skytnuti •• tac. na zastř.š.ni
.u .vy ••• enih. úřa.u~ude pr v dena pouze prava č lni fasády

DSO C.ce.ínsk. - pr.pagač i aateriály k .rientač í. ta.ulí. pr. cykl.stezky T ••cíc
Diak.nie r.u..v - žá .st • usp.řá.áni hu.anitirni s.irky šatetva, textilu, ••uvi

a dalších p.tř ••njch věcí - us .řádá.e u nás zač. května 2009
První La.aká Ovčáry - .zná.eni • uzavíráni saluv .a ••• ěr závla •• v v••y 4n. 2••3.09

ě tys Vietaty, •••• výst.- k.lau ační s.uhlas užívání. RD .anž. Vlass.v.vjc v ul.
K Les u
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Mistys Vj.taty, .a•. výst.- .zná ••ní • zahájení ietřeni likviaao ••p. v.~ u ohaty
ing. J. uraj.vé, ul. V CAatáoa č. 07 (.usi.ý vyváže y)

ěÚ ~an.ýa n.L.- St.Bel.slav OŽP - pr..l.už.ni .v.l.ni V1P.uVtěni ••p. v•• z •••• ČOV
pr. P.~a lioaara, .~vá 96 •• r. 2019

MěÚ an.ýs n.L.- St •• leslav OŽP - pr.dl.užeaí p.veleDi vyp.uitěni ••p. v•• z ••••ČOV
pr. ing. T. áie Čapka, Příčná li d. r. 2019

SÚS Mnioh.v. Hraaiště - vYjáař.ni k naji žád.sti •• pravu eilnio. 11/331 - 'u • ae
p.stupně pr.vá vt, jak .v.li p.ča i

MěÚ Brandýs n.L.- St •• leslav OŽP - p.zvánka na kelau • pr.ali.ku •••• ČOV aanžalů
K.u.elk.výoh, a průh.nu 12~, kt.rá •• k.ná .n. 2~.3.2009

ěstye VVetaty, •••• výst.- úZ.aBě plán.vaoi inf.r.ac •• p••• inkáo r••.•••Ki stavly RD
.anž. Se.láčk.výoh, V Parku ~O na p.~. Č. 32/1 a 27/1

Městya Vi.taty, .d••výat.- a.uAlas s .hlái.n.u z.ěn.u staviy př •••• k.nč ni.-příst.
Petra Kliay, U RY'nika - j.k.nč.ni d. 31.12.2011

k '••u ~: Disku e.
Star.eta inf.ra.val • p.dání žád.sti •
c.višti Cz oh POINTu s VY'avení. na ai.
str••ů u hl. silnioe v .leslavské ulioi

.taei Miftiaterstv. vnitra pr. zřizení pra-
úřadu. Dále inf.r ••v 1 • uk.nčeni .řezáni

a ••• vezu větvi - •• c je tí.t. uklizena.

k •••u 5: U a n • a. i.

Zaatupitelatv •• 'oe pr.je nal. Zprávu. vý la.ku přezk.u.áni .ap ••ař. i DSO C.o«aiuak.
za r.k 2008, při kt.ré. n.'yly zjištěny chy'y a ne•• tatky.
Zastupitelstvo o' e ech 'lilo zruv •í akce zastřevení 'u oTY OU z důvo.u n získáni dot e

v rámci Pr. r .u r.zv.je nkeva.k •• u i: Zí.věr.

Star.sta .'ce p•• ik.val přít.anj. zaatupite1ů. za účast na nejni zas tni a j••Dá í.

J•• náni 'y1. uk.nčen. v 21,15 ~.ift.

V. Lb.t.i .ne za ia.vat 1..................

1••věř. zápisu ~~/~? •••.•••..• 2. ověř. ,á,iou •••• ~ •••••

ávrll.ko.i o ••1::#:..1.č1en návrh.k ••is••• 2. čl.

tar.sta .'ce ....................


