
z á p i a č , 15/09

z veřejnéhe z~Bedání z~stupite15tv~ O.ce Lhet~, které ~e
konale dne 20.7.2009 ve 20 hodin na O'eecním úřadu ve Lho,t.ě.

Progr~.! 1) Zahájeni
2) Kent,rel~ zapa.au z minul.é~ zasedání
3) Došlá pošta
4) Di~kU8e
5) Uanee errí
6). Závěr

PříteJmi: Jan Krkavec, ingo Josef Štěpán, Jiří Kolínský, Věra Kost,el.ecká,
Alena Kepejeková.

O luven: Jiří Ďásek.

Návrhov' kemi~e: Alena Kepejskevá, Věra Kestelecká.

Ověřeva~elé zápisu: Jiří Kolínský, ing. Josef Štěpán.

Zapisevatel: Alena Kopejskevi.

K jednotlivým hedům programu:

k odu 1: Zahájení.

Veřejné zasedání řídil 5tar.~ta e~ce p. Jan Krkavec, který v úvodu veřejnéhe z~sedání
přivítal příto né členy zastupitelstva obce. Prohlásil, že jednání zastupitelstva eice
(ZO) je řádně sv.láno a vyhláš&n •• K.nfltat.v~l přítomn.st n~dp.leviční většiny členů

ZD a prehlásil zasedání za usnášeníschopné. Návrh pregr~.u jednání ZO tyl ~chwálen
vš'emi hlasy. D. návrhevé k.mise byly zvoleny pí. Alena Kopej'eková a Věr~ Ke st eLe cká ,

ověř.vateli zápisu byli zveleni p. Jiří K.línský a ing. Josef Štěpán, zapisev~telem pí.
Alena Kepejsková.

k D.du 2: Kontr.la zápisu z minuléhe zasedání.

Star.ata otce pr.hlásil, že zápis z minuléhe zase.dání ZD ze dne 7.7.2009 .yl zvelenými
evěřovateli ověřen a.vyložen k nahlédnutí na Otecním úřadu ve Lh.t.ě. Netyly proti ně u
vzneseny žádné ná itky ani připomínky.

k "odu. 3: Došlá. pošta..

Mě~tys Všetaty - rozhodnutí o z ěně uživání st v.y rekr.o.jektu n~ a.nž.Ur.anovýeh,
Václav Krejz r, Dřisy 30 - cen v' na'ídka pravy f eády na čelní straně OU v vývi

2.000,- Kč VČo DPli
il.slav Klí. , Brek 4 - cenová. na'ídka opravy fasády na čelní str nV OÚ v vývi

44.98 ,- Kč vč. DP
Jaroslava dye, H stín 126 - cenová n .idka

43.775,- Kč vč. DPli
, , v·pravy fas'dy na čelní str~ně OU ve vyS1
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k iedu 4: iskuseo

t~reeta vzpeaněl .ehutneu oeuči, kter' se přehn~la n~d eicí v nec~ z pitku 17. na
se etu 18.7. a peláaala řadu stre.ů a peškedila někelik pletů. De ryiníka s adla silná
větev, ule.ená z lípy před iýv. d. em Sveied.vých čp. 7.

k iedu 5: li sne e e ní.

Zastupitelstv •• ice schválil. na základě výhednější cenev. naiídky a příznivých refe-
renci • prevedenývh pracích zadání .pravy faeády na čelní straně Oiecníhe úř du fir.ě
V'clav Krejzar, řísy 308 za cenu 42.000,- Kč vč. PH.

k •• u 6: Závěr.

Star.sta • ce p. ěk.val přít.mným zaetupitelů za účast na dnešní zased'ní a jejich
d.savadní činn. t.

Je nání yl. uk.nčene ve 21,30 h.din.
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