
Z á p i s čo 10/09

z vařajnéhe zased'ní zastupitelstva Obee ta, kter ee
kenale dna 11.5.2009 ve 20 heiin na ODecni. úřaau ve,L tě.

Přiteani: Jan Krkavec, Jiří 'sek, in~. Jeee~ Ytěpán, Jiří Kelínský, Alena Ke,ejekevá.

Omluven: Věra Keeteleeká.

Návrhevá ke ise: Jiří Ďáeek, Alena Ke jskevá.

Zapisevatel: Alena Kep jekevá.

K jednetliyýll e ů. pre«ra.u: 1) Zahájeni
2) Kentrela zap1eu z
3) Deš1á pešta
4) Disku e
5) Usne eni - ) Závěr

inu1éhe zasedáník be u 1: Z á,jení.

Veřejné zase4áni ř'.il staresta ebce
p. Jan Krkavec, který v úvedu veřejn'he
zase.áni přitean čle y zastupit 1stva e ce ZO) a prehlásil, že je náni zastu itels-
tva je řádně sveláne a vyhlášene. Kenetateval Vite.nest nadpeleviční většiny členů Z
a prehlásil zase áni za usn,venisehepn', ávrh pregraau za edání Z byl sebvál n vš ai
hlasy. De návr e~ ke.ise byli zveleni Jiří Ďáeek a Alen Kepejekev', evěřevateli z-
pieu byli zveleni ing. Jesef Ště á a iří Kelinský, zapisevatel a Alena Kepej kevá.

k b••u 2: K.ntrel zápisu z

Stareeta e~e prehl'eil, že zápis z ainul'he zase án' ZO ze ne 27.4.2009 yl zvelený-
i evěřevateli evěřen a vyl. žen k nahléanutí na Ob cni úřa.u ve L tě. eoyly ret·

ně.u vzneseny žá n' námitky ani připe 'nky.

k be u 3: Dešlá ppšta.

A EKOL e.r.e. Praha - eznámeni e splněni závazku na recy laci elektrezaříz ni v rá ci
EU za naši re uiliku, pe.v eváni též navi .oci za tent. s ěr

ě tya Všetaty, e b. výst. a ÚP - pezvánka na kelau ac· . nevéhe RD • nž. Kuteha eyých
v Beleslavsk' ulici,která reběhne ne 12.5.2009 ve 13,00 he.in

ěÚ ran js n.L.- t.Beleslav - ezná eni • zabájení vystaveni úz ani e l'nu u eva
avn e 11.5.2009

Obec Dřiay - žá est e s enzerský ar na Dětský n, který ne e kytne.a, sa.i h. také
peřá á.e a naše ěti.e Dřis ae Vkely nec eai

Řešeteva Lheta - pezvánka na 29.Sraz Lhet a Lehet zač. července lete nihe r.ku
Pezomkevý úřad Kěln'k - veřejná vyhláška - ezná.eni e sch 'lení návrhu Ke.plexnic

pezemkevýc úprav v ataetr. úze i heta u říe
Aleš Keubek, St.Beleslav - žádest e vyjádřeni k rezdělení větší, sleučen' staveiní

parc ly parc.č. 29 /5i na 2 dily
Alinex s.r.e., Praha 5 - žádest e vyjádření ke zaěně kat. hranice mezi k.ú. Lheta u

řís a k.ú. Berek n.Labem v úseku silnice č. 331 - bude se dále
G tem s autery návrhu jednat.
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k bedu 4: Diskuse.

Pí. • Kepejskevá infermevala e průběhu pálení čaredějnic za průměrné návštěvy dětí
a redičů (evlivněne blížící se euřkeu), ebčerstvení a špekáčkY na epékání byly z
naší strany zaji těny.
Staresta infer.eval e ežáru v lese u lesních škelek v sebetu 9.května, který likvide-
valy sbery ze Staré Beleslavi, Všetat, Sudeya lavna a ze Lhe~1. Spelečný. úsilí s
pežár pedařile uhasit, heřele na pl.še cca 1 hektaru
Dále star.sta inf.rm.val • pr.běhlé husanit'rní sbírce šatstva a te~tilu pre Diakenii
ar.us.v, při kter' naši. čané aar.y li 7 pytlů a krabic tét. p••• ci, za c.ž ji. patří
uznání a p.děk.vání.
Staresta r.vněž inf.r ••yal • pr.'íhajících přípravách k zajištění vel •• de Evrepsk'h.
parlamentu, které pr. ěhn.u ve dneeh 5. a • Č rvna l.t.vníh. r.ku.
Ďásek 1ří se d.t&zal na stav praoí s .jenýc r.jekte. kanalizace. Star.sta intera.-
val • sp.lečné návštěvé star.stů .'cí v Praze v příští_ týd u za úč.l • vypracevání
sal.uvy na financ.vání stavby a pr.v.z sp.l. ČOV. Při t'te ř'ležit. ti tu e .s.' i

k.nt&kt.vat in«. J. Vítka, zprac.vatele prejektu.

k bedu 5: .;:;U.....;:;-=:....;:;e--=s.....;:;•...:,:n;....;:;í.....:..
Zastupitelsty. e ce schválil. ~ hlasy pre Jiří K.línský s. zjržel hlasevání} rezjě-
lení sl.uč. staveb. arcel č. 29 /39 a 29 / v k.ú. Lheta u Dřís na 2 parc.ly. Vý_ě-
ry parc.l p. rezdělení musí mít minimálně 00 .2.

k beiu ~: Závěr.

Staresta p.děk.val přít.mný. zastupitelů. za účast na jne ní. zasedání.

Jednán' byle ukenčene ve 21, 5 he in.
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