
I z á i e č. 8/09

z veřej
kenale lin

he zaseiáni za tupiteletva O.ee L eta, které se
14.4.2009 ve 20 heiin na O.eeni. úřadu ve etě.

pre«ra.: 1) Zahájeni
2) Kentrela zap1Bu z ainuléhe zaseiá i
3) Dešlá pešta
4) Diskuse
5) Závěr

Přite.ni: Jan Krkavec, Jiři Yáeek, Jiří Kelíaský, VVra Kesteleeká, Alena epeje evi.

Oaluve: in~. Jeaef Štěpán.

Ověřevatele zápisu: Věra Kesteleeká, Jiři Kelinský.

=Z~~~~t~e:l~: Alena KepejskeTá.

K .ieinetliti .eclů. pre«r .u:

k .eiu 1: Zahá.ieni.

VeřejR' zaseiáni řídil tarests e.ee p. Jaa KrkaTec, který v úTe.u Teřej_éhe zase.' i
přiTit •.~ přite.. členy zastupitelstva e.ee a pí. • Klí.eTeu, M. Králeveu a ~d. ŠTe-
eeveu. Prehlásil, že je náni zastupitelstva e.ee (ZO) je řádně eveláne a vy láiene.
KenetateTal přit. est na&pelevični TětViny le.· ZD a re.lásíl za.eiání za us.áieni-
se pné. 'vrk pre~raau ZO .yl sehTálen všemi lasy. OvěřeTateli zápisu .yli zveleni
pi. Věra Ke.teleekA a p. Jiři Kelinský, za i.eTatele pi. Alena Kep.jskeT'.

St re.ta e.ee pre lásil, že zápis z .iRUl e z se.áni ZO ze d 30.3.2009 .yl zTele-
ný.i evěřevateli eTěřen a vyležen k na lé••uti na O.eeni. úřa'u Te etě. e.yll preti
ně.u vz e.eny žá'n ná.itky ani při e.inky.

k .e'u 3: ešlá pešt •

Katastr. úřaa pre StČ kr j - sta eTiske k návrhu z.šny katastrální hranice m.zi e.oe.i,
erke. a eteu v ráaei KP n erku,

MěÚ ~randýs n.L.- t. el. lav - ez á.eni e ú ra v úřecl. he'in v d.~ě mezi květnevýai
eVlltky'v Praze v ..kup ulici - VY"llváni pasů a viz,

tČ kraje - e:má.eaí e .ežnesti hlášeni p 'lení eaňů přu internet, tál... la.t.i
pevinne t pe"at Alášení telefenicky na •.• taré ele.laTi,

Manž. Preehllzkevi, U .reri8ra.109 - žá.e.t. e edpreiej části peZ'eaku č , 10 /2 - 'e vyře-
šeni zástav.y lekality u jezera. se s e'pre'eje. nepeči~,

p. Keláček, Le ní 0120 - žá'ut e vyjáiřeni k zaaýileni stav.i - clle .e'anýeh pe'kla'ů
ne. ude vydáne kla né stanevíske,

MěÚ randýs n.L.- St. leslav, ea••úze••rezvej - ezna.. ni e vy taveni návrhu z.ěny
č. 1 úzeanihe plánu e.e lav aec, pel. prejei ini 'ne 23.4.2009.
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k •• u 4: Diskuse.
tar.sta ••ce př«vzal •• pi. Markéty Xli ••vé etici •• ča d k Bastalé sítuaci uai teviai

přeašk.lnich dětí ae ikel.k. Pr.t.ž. ik.lky y .k.lníc •• cich j••u "saz.n' a tití ~
naši ••ce n ,říji.ají, y p.tici je žá á •• zřizeni škelky ne•• za•• zp.č.aí J1n e zpd-
8••U hli áni př tšk.lních tětí. K t••ut. pre.lé.u pr •• vAla •• zi přít. ný.i šir.ká .i -
kuse. Star.8ta se .ute inf'er.ey t V' .kelnich •• cích e j' jicll ř.š. ich teh.te pr ••l '.u
a na nej.ližii c·zi DSO C.c.aínsk s. zasa i • zařaz i t.h.t ••• tu na pr.«ra. j.aná-
m.. I .statni zastupítůé využiji sv k.ntakty k hl•.•' í výc .tiska z t:t. nů é

situace.
Star.sta ••ce tál. inf.rm.va~. .tačni. pr.graaa OK, ie tle d~iich ••šlých p.kynů
nelz~ • d.tací na .prav.u •• c. úřadu žá t, p.ku s. v .u .vě nacház1 pr.v.z.vna &l.u~
žíci k p.tnakáni (pr.dejna).
Dále pí. K.stel.cká spi. K.p.j°akeveu inf.rm.valy • stížn.stech některých ••čand na kya-
litu pitné v.dy. Star.sta na.pak tlu .čil vyjátřeni pí. Aleny Kučer.vé z. Sp.j.vaei ul.
že v.cla je ~.rná (v minul.sti si na kvalitou v. y také těž.vala, je na ni ve:llllicit-
liví). Stižn.sti .ud.u nahlášeny pr.vez.vat li v•• vedu J r. Katěj.yskému k jejich r.-
šetření a zj dftání nápravy.

k ••tu 5: Závěr.

Star.ata ••ce peděk.val přit.mný zastupit ld. a ••čand. za účast na tn.šni. zasetáni.

Je.nání .yl. uk.nčen. ve 22,00 h. in.

talii přít. Ý čl.n za
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