
Z á i s č. 14/09

z veř jnéhe zasadáni zastupitelstv O'ce Lheta, které se
kenale ne 7.7.2009 ve 20 he in na .ecni. úřa u ve hetě.

pregra. 1) Za.hájení
2) K.ntrela zap1su z .inuléh. zas 'ni
3) .šlá p.šta
4) Diekuse
5) Závěr

Přiteani: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, ěra Kestelecká, Alena. Ke ejsk.vá.

o luveni: ing. J.sef Štěpán, Jiři K.linský.

Ověřeyatelé zápisu: Jiři Ďás k, Věra. Kestelecká.

Z pi evatel: len..K.pej kevá.

K ,je n.tlivý. edů. pregra.u:

k edu 1: Zahájení.

Vařejné zasedání řídil ataresta. e ce p. Jan Krkavec, který v úv••u v řejnéhe za.edání
přivítal příteané členy zastupitelstva e'ce. Prehlásil, ž jedn'ni zastupitelstva. e ce
(ZO) je ř'dně sveláne a vyhlášene. Kenstateval příte.nest na pelevični větYiny členů
ZO a prehlásil zase áni za usnášenischepné. ávrh pre~ramu je.náni ZO byl sch 'len
všemi hlasy. Ověřev teli zápisu yli zveleni p. Jiří Ďásek a pí. Věra Kestelecká, za-
pisevatele pí. lena Kepejskev'.

k edu 2: Kentrela zápi u z minuléh zase.ini.

ta.resta e'ce prehlásil, že zap1s z inul~he za edání ZO ze dne 22.0.2 09 'yl zvelený-
.i .věřevat li evěřen a vyležen k nahlmdnutí na.Obacní úřa.du ve Lhetě. e yly preti
něau vzneseny žádn' námitky ani připe.inky.

k be u ): D.šlá pešta.

Městys Všetaty návrh výreku úze •• rezh.dnutí, pre u.ístVní dell. Č V určené pr. lIlanž.
Kutchanevi, Beleala.vská 201

wě tye Všetaty návrh výreku úze•• rezh. nuti r. u.ístěni e • Č V, určené re nž ,
Kučalevi, Bele lavská ul. č. ez. 3 /3

ěstys Všetaty ezná.eni e zahájení řízení ve veC1 z ěny užívání r r. a u n dů.
k trvalé u 'ydleni u nz. Url nevých, Krátká ulo 0134

ě tye Všet ty - úzeaní rezhe nutí. u.ístěni etav'y kep é stu ny na ezo parc.č.
lež/31 pí. • ZeLenke vé ,

Pelicie ČR, .pr. inapekterát Mělnik - za.ítavé vyjá ření k žá esti e'c k u.íetěni
depr. značek "O\)ytná z~n~ v chatevé části ••ce

t.Bele lav, OÚR a pp - veř. vyhláška k 2. z.ěně ÚPS řisy
- edpevěd na náš epis k tl k. kan lizaci- připejení ebce k ČOV řisy

\j eYU' , L•. ran ye n•• -
PIKVÍTEK, Praha 5
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je mežné, eci r-ekr-, jezera s-ebud eu edp. vedy na ni řízeně vyvážet
PIKVÍTEK, Praha 5 - prejekt Tlakevé kanalizace Lheta k územnímu rezhednutí

k edu 4: Diskuse.

Staresta ebce předneBl návrh smleuvy e finan~evání výstavby ČOV DříBy B pedíle 1/5
každé zúčaatněné ebce. Dále seznámil zastupi tele B prej'ekteveu dekuaerrta cf tlakevé
kanalizace Lheta k ú~emníllu r.~hednutí.
J.Ďásek refereval e preuěhlé schůzi DSO CecemínBke, ktera Be kenala dne 29.6.2009 na
OÚ ve Dříeech.

k bedu 5: Závěr.

Star.sta .bce peděkeval pří temným zastupi t.elům za účast na dnešním zasedání.

Jednání byle ukenčene ve 21,30 hedin.
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