
Z á p i s. 9/09

z veřej~h. zase áni zaetupiteletva Obee Lh.ta, které e
k.nal. dne 27.~.2009 ve 20 h.din na Obecnim úřa u ve Lh.tě.

Pr.gram: 1) Zahájeni
2) K.ntr.la zápisu z minuléh. zase.ání
3) D.šlá p.šta
<4)Diskuse
5) Usneseni
6) Závěr

Přít.mni: Jan Krkavec, Jiří Ďáeek, Jiří K.linský, Věra K.etelecká, Alena K.pejsk.vá.

Omlunen: ing. J.se! Štěpán.

Návrh.vá k.mise: Jiří Kelínský, Alena K.pejskevá.

Ověř.vatelé zápi.u: Věra Kestelecká, Jiři Ďásek.

Zapisevatel: Alena K.pejskevá.

K je edůlI pre,;ramu:

k e.u 1: Zahájeni.

Veřejné zase_tai říail .tar.sta e ee p. JaK Kukavec, kt~ý v úve_u veřej éhe za ••á i
přivítal přít..aé čle zastupiteletva e'c. a í. Kli.eveu,. Králeveu a Za. ve-
c.v.u. Preklá.il, že je_ná i za8tupitel.~va e8 e (ZO) je řá_Kě Iveláne a vy lálene.
Ken tateval přiteaneat na_ elevični většiny členů ZD prehlásil ~8"ání za uanáv í-
Bch.pn'. Návrh pre~ra u ZO byl schválen všeai hla y. De návrhevé ke.i.e byli zvelani
p. Jiří Kelínský a pí. Alena Kepej.k.vá, evěřevateli zápisu yli zv.leni pi. Věr Ke-
steleeká a p. Jiři Ďásak, zapisevatele pi. Ale a K.pejakevá.

k be_u 2: Kentr.la zápisu r .inuléhe z se_ání.

Star.sta ebce pr.hlásil, že zápis z .inulé.e za ._áKi ZO z _ne 1~.<4.2009 'yl z le-
nýlli evěř.vateli • vř.n a vyl.žen k nahl'. ut! aa Obecni. úřa_u v etě. ebyly pr.~i
ně.u vzne ny žá_né námitky a i přip ••ínky.

k be_u 3: nešlá pešt •

Městy Vš taty - vyrezu.iai k e_.tranV i _r.~ně stav8y, kel y u i. Kat. arkev' č. <4 ,
Pez ak.vý úřa_ ilník - zá is z závěre něhe je_ná i k ez.akevý. úpraváa ~ nali ebci,

ěety VVetaty - návrh výreku, úze. rezhe_nuti - z.ěna využiti části pez.aku u neve tav-
by RD in~. Luká •• An_ěla v ireké uliei,

ing. Jan Chu.ý, Praha 8 - plán finanční e'nevy v••• ve_ů nebe kanalizaci,
Pelici. ČR - p.zvánka na schůzku .ne 22.<4.2009 k preje.náni ••he.y e vz'je.n' a eluprá-

ci na úseku zajiitění bezpečnesti a peřá.ku v navi ebci
KÚ StČ kraj., e.8. kentrely - zpráva. vý le ku řezkeu.ání hesp ••aření O ce L .ta v

rece 2008.
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Staresta apelu e pi. 1. Kepejskeveu in!eraevali e zjišt~njch stavech ve ikelkách v
ekelnich e cich. ehužel viua. maji eba zene a n•• eheu žáa é aěti ea nás přij.eut.

ua. se i naaále pekračevat v hl aáAí .ežnýck z ůae • řešeni te e~e prebl'.u.
Dále staresta pežáaal pi. V. Kea aleekeu a i. AI. Kep«jskeveu e zajiiti i rů Yh~
traaičnihe pál i čareaijni p.- SU-~JIee zajiš ěrrí ebčerstve:ai řiteaný'ch avtí.

k au 5:

I} Zastupitelstve ebce
ku e.pa.nic vea D
ni účelevé aetac na

v~eai hla y sc.válile při pěvek Oice eta na spelečneu či tič-
Ceceainska v Tjii 1/5 inv tičnich náklaaů v přípatě nezíská-
jeji výstav u. Celk. cena spelo ČO tle prejektu je 19.580.350 Kč.

2) Zastupitelstve .bce schválil. v~e.i hlasy Plán financev'ni .bnevy v.t.Tetů n •
kanalizaci.

3) Zastupitelstv •• bce schválil. vi •• i hl sy D.h.au e vzájeané sp.lup 'ci při za ezpe-
č.váni mistnic záležitestí veřejnéh. peřátku •• zi P.licií Č , Krajsk ř itels~vi
p.licie tře.ečeakéh. kraje, úze •• ab.r vnějVi služ y ilnik a Oici Lh.ta.

4) Zastu it&lstv •• bce prejeanal. ~právu • vjel.tku př zkeuaáni h. petařeni Obee L eta
za rek 200 , při kter' byly zjištVny chy y a net. tatky, které ne jí závažn •• t
neaastat uvetenýc .t pisa. c) zákena e ř zkeu.áni hesp.tař ni Ú CaD O § 10
e.st. 3 pis •• b} z'kena č. 420/2004 Sb.): člene. k.ntrelnihe vý eru Dyl za .ěsic
list.pad a pr.sin c 2008 aistestar. ta ebce.

5) Zastupit.lstv •• bce zv.lile vše i hlasy (až na pí. V. K.steleck.u, která se hlas.-
váni ztržela) n.vým člene. k.ntr.lnihe výb.ru pí. Viru Kest.l.ckeu a zár.veň zrušil.
členstvi v t••t. vý eru p. Jiři.u K.linsk'.u.

k b.tu : Závěr.

Star.sta • ce p.těk.val přit.aný. zastupitelů. .bčanů. za účast na tn ~ni. s.aá '

Je.náni yl. ukenčen. ve 22,10 he in.

1. .věř. zápisu

zapi.. t.l .•Jrtb...·4.. ·. ·Ve Lh. tě ane

2 •• věř. zápisu .....................
l.člen návrh.k. 2.čl.n návrh.k. i••••~.

Star.sta .bce ...................


