
Z á p i s č. 11/09

z veřejnéhe zasedání zastupitelstva Obce Lheta, které se
kenale dne 25.5. 009 ve 20 hedin na Obecní úřadu ve Lnetě.

Pregram: 1) Zahájení
2) Kentrela zap1su z minuléhe zasedáni
3) ešlá pešta
4) Diakus
5) Usrreaerrí
6) Závěr

Přítemni: Jan K~avec, Jiři Ďás&k, ing. Jes f Štěpán, Jiří Kelínský, Věra Kestelecká,
Alena KepejskeTá.

Návrhevá kemise: ing. Jesef Štěpán, Jiři Kelinský.

Ověřevatelé zápisu: Jiří Ďásek, Věra Kestelecká.

Zapisevatel: Alena Kepejekevá.

K jednetlivým be ů•.pregra u:

k bedu 1: Zaháj ni.
Veřejné zasedání řídil taresta ebce p. Jan Krkav c, který v úvedu veřejnéhe zasedání
přivítal přítemně čI ny zastupitelstva ebce a dece ing. Jiřihe Něace C c z f. ALlNEX
s.r.e., Praha 5. Prehlásil, že jednání zastupitelstva ebce (ZO) je řádně sveláne a
vyhlášene. Kenstateval přítemnest všech členů ZO a prehlásil zase ání za usnášeni-
schepně. 'vrh pregramu ZO byl schv'len vše.i hlasy. De návrhev' ke ise byli zvel ni
ing. Jesef těpán a Jiří Kelin ký, evěřevateli zápisu byli zveleni Jiř' Ďásek a Věra
Kestelecká, zapisevatele Alena Kep.jskev'.

k be u 2: Ke ~ela zápisu z inuléhe z se áni.

Stareeta ebc prehlásil, že zápis z
ný.i evěřevateli evěř n a vyležen k n

inuléhe za • áni ZO z. ine 11.5.2009 byl zvele-
l'dnutí na O eení. úřa u v. etě. ebyl~ preti

ně.u vzneseny žá.n' náaitky ani připe.inky.

k e. 3: Dešli pešt •

ěstys Všetaty, e
v

• výst. a ÚP - kelauaačni seu la s stav eu
eleelaveké ulici bu e při ěl ne čp. 201)

aanž. Kutchanevých

ěÚ ran Ý n.L.-
llě Branaý n • .-

ve

k eclu .: Diskuse.

ěetys Všetaty, e • výst. a ÚP - rezhed utí e změně využit' pezemku - z les i kultu-
ry na zahraau, ez. pare.č. 282/8, u RD ing. ukáve Anaěla

t.Beleelav - eznáDeni návrh z.ě y č.l ÚP Obce Křan.k
t.Bele~l v, RŽP - stanevení e ěru pe zeaní veay pre Leani škelky
etě.
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Ing. Jiří ě.ec seznáail zastupit le 8 n'vrhe. z.ěny katastrální ranic ••• zi k.úo
Lheta u Dřis a k.ú. Berek nad abe v rámci pr.v'děnýc k•• lex ch p.zeak.vých úprav
v k.ú. B.rek na Labe • pův.dní hranie ze etře_u silnice č. 11/331 je pře.í tšna na
levý, resp. pravý .kraj silnice, k žd mu katastr'lní.u úze í bude náležet p.l.vina
její délky.
Jiří K.línský inf.r ••val • účasti n šeh. hasičsk'h. Qruž tva na. k.v' s.utVži v
K.nět. ech, kde • sa&ile 4. míst ••
Star.st& inf.rm.val • situaci v .kelních vk.lk'eh - všu e aji. azen., ani všechny
vlastn' děti ta ne .heu ua stit. Je te celerepu lik.vý prebl • Dále inf.r ••val •
zajištěn' v.le • vrep k • parlamentu, k.naných ve dnech 5. • června 20 9.

k .Au 5: U sne 8 e ní.

1) Zastupitelstve ebce schválil. všeai hl sy změnu katastr'lní hranice ezi k.ú. Lh.-
ta u Dříe a k.ú. erek na_ La e. dle ge••• plánu č. 27 -151/20

2) Zastupitelstv •• bce schválil. všemi hl sy R.zp.čt.v' .patření ce ta č , 1/2 09.

3) Zastupitelstv •• bce schválil. vše i hlasy návr Závšrečn'h. účtu h.s ._ař ni O ce
.ta za r.k 2008. Zaatu itelstv •• bce s.uhla i s cel.r.ční. h. p.iařenía a t. s
výhra ••u.

k ._u : Závěr.

Star.sta e ee p._ěk.v 1 řít••ný. zastupitelů. a in~. ě.c.vi za účast na ne ní.
zase_á.ní.

Je náni byl. uk.nčen. ve 21,30 h. in.
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