
Z á p i e č , 13/09

z veřejnéhe zasedání zaetupiteletva Obce Lhet , kt ré ee
kenale dn 22.6.2009 ve 20 hedin na O ecni. úřadu ve L~tě.

pregraa 1) Zabáj ni
2) Kentrela zap1su z ainuléhe z .dáni
3) ešlá pešta
~) Diskuse
5) Závěr

Přítemni: Jan Krka ~, Jiři Ďáeek, ing. Jee f Štěpán, Jiři K.líneký, Věra K. t.l~cká.

Alena Kepejskevá.

Ověřevatelé z'pieu: Věra Keetelecká, ing. Jesef Štěpán.

Zapisevatel: Jiří Ďásek.

K iednetlivým bedům pregra.u:
k bedu 1: Zahá';eni.

Veřejné zas dáni řidil etaresta • ce p. Jan Krkav c, který T úvedu veřejnéhe z ee ání
přivítal přiteané členy zastupitel tva e ce. Prehlásil, ž jedn'ní zastupiteletva e c
(Z ) je řádně sveláne a vyhláš ne. Kenstateval příteaneet nadpelevični většiny čl nů
ZO a prehl'sil za • ání za usnáš niechepné. Návrh pregra.u jednání ZO byl sch 'len
všemi hlasy. Ověřevateli zápisu byli zveleni pí. Věra Ke telecká a ing. Je ef Štěpán,
zapieevatele p. Jiří Ďás k.

k bedu 2: Kentrela zápisu z minuléhe zasedání.

Staresta ebce prehlá il, že zápis z Rinuléhe zase áni ZO z dne 8•• 2009 byl zvelený i

evěřevateli evěřen a vyležen k nahlédnuti na becní. úřadu ve Lhetě. Nebyly preti ně.u
vzneseny žádné námitky ani připe.inky.

k bedu 3: Dešlá pešta.

ěÚ Brandýs n.L.- St.Bele lav,RŽP - kel udačni seuhlae de•• ČOV pre aaž. Keu elkevy,
ul. Na Průhenu 124,

Městye Všetaty - ú~ani rezhednuti e esaze i studny a de • ČOV pre ing. Lukáše Anděla
na pez. parc. č. 282/8.

k bedu 4: iskuee.

Stareeta seznámil zastupitele s depise. ed e e.
VÍTEK ehledně dekenčeni prej kt. deku.entace a
Obce Lhet na spelečneu ČOV Dřísy. Dále st reeta
(na dveu Rďstech zatékale) a e pre ěhlé kentrele
úřadu - Alar u.

adresevaný. ing. J.Vitkevi z fi. PIK-
ežnesti připejení tlak. kanalizace z
infer.eval e prev dené epravě stř chy
za ez ečevacíhe zařiz nf budevy O c.



- 2 -

Ing. Jeeer Štěpin dále ~ diekusi n vrhl prev d ní rezer' í preeteru pře leeike u
chráněnéhe žel. přejezdu z& účelea výeadby tre.ků a zne.ežněni tak vzniku e akujicích
e. černých skládek. St&rest& edělil, ž. e te. již jedn&l jak develí peč&eí (na.ekou-
te), tak t. bud prev en••

k edu 5: Závěr.

tareeta peděkev&l přiteaný. z&etupit lů za ÚČ&8t na dnešní. z&se ini.

V Lhe ě dne ee C, 200 Cf.................. zapieeV&tel •••••• . .

Jadnáni yle ukenčene ve 21,15 hedin.

Vy ,. ~/.J:~~
1••ver.z&p1eu ~ ••••••••••

/

Další příteaný člen za ••••••••.•••••••.••• 0

Sta.reet& ebce ........................


