
Č" 24/0

z veřejnéh. zase.áni zaetupit&~atva O.ce L ta, které se
k.nal •• ~ 23.11.2009 v 19 ~.in na O. eni. úřa.u ve Lh.~ěo

pr.gram: 1) Zahájeni
2) K.ntr.la zápisu z minulé. zastláni
3) D.ělá p.šta
4) Diskuse
5) Usn-eseni

) Závěr

Přit. ni: Jan Krkavec, Jiři Ďásek, in~o J.s.f ~těpán, Al. a K.pejsk.vi, Jiří X.líner,w.
Věra K.steleeká.

Návrh.vá k. ise: Jiři Ďásek, Jiři K.lin-eký.

Ověř.v telé zápisu: Věra K.steleeká, in~. J.s.f Štěpán.

Zapis.vatel: Alena K.p jsk.vá.

K je.n.tliyÝm •• _ů. pr'gramu:

k ••• u 1: Zahájeni.

Veřejné zase.tni ři.il tar.sta ••oe p. Jan Krkavec, kt rý v úv••u veřejnéh8 zas••án~
přivítal přit.ané členy zaetupital t •• 0. (Za). Pr.hli il, ie je.áni za j řt.ně
sv.l'nt a vyhláient. K.n tat.val přít.an.st oh čl.nů Z a !r.hlásil zas .tni za
usnášeníeoh.pné. Návr~ pr.gra.u je.náni ZO .yl caválen vY ••i hlasy. • návrh.vé k.-

is" .yli zv.l.,ni p. Jiři Ďás k a !. Jiři K.linský, .věř.vateli zápisu .yli Z'Vtleni
pi. Věra K.ste1eoká a in o J.sef Štěpán, zapis.vate~. pi. Alena K.pejek.vá.

k ••• u 2: K.ntr.la zápisu z .inuléh. zase.áni.

Star.sta ••oe r.hlásil, že zápis z minuléh. zase_áni ze .ne 9.11.2009 .yl zv.lený_i
.věř.vateli .věřen a vyl.žen k nahl .nuti na O.eoni!l úřa_u ve Lb.tě. Ne.yly pr.ti ně.u
vzneseny žá.né ná itky ani přip.ainky.

k ••• u 3: D.šlá p.šta.
),(ěÚ ran.ýe n.L.- St. .leslav - p.zvánka na závěrečn.u pr.hli.ku •••• ČOV _n 3.120

upi. Jar. Ur.an.vé, N.vá 73
ěÚ ran.ýs n.L.- St. .1 slav - .znáaeni • zahá~eni v•••právnih. řízeni ve rici k.pané

stu_ny u in • Lukáve An.v1, ir.ká 024
llěÚ Bran.ýe n.L.- at.B.l slav - k.lau.ačni s.uhla s k.pan.u stu.n.u upi. .Z 1enk.vé

v ul. U Jezera
ěstys Všetaty - návrh úzean{h. r.zh._nuti u.istěni stav.y •••• ČOV U p. Fr. K.linek h.,

B.1eelavská 32
T a.k.l řisy - žá•• st • p,skYtnuti finančnih. příspěvku na činn.st •__ílu k.pané.
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Jiří K.línský p.dal inf.raace • p. kyt.váni služ.y Int.Ka ál, kdy .y se ••čanů.
zasílaly SWS zprávy na ••• ily při různých kriz.výeh aituaeic o

Pí. A. K.pej~.vá inf.r ••vala • přípravách a ~ anizaci aikulášské %á.avy dilk.u
dárků pr. naše děti, c.ž pr•• vhne v n.děli .12.2009 v sále r. ~. Na a1 _ plácku .d
l~ h.din. Starpsta in~.r ••val • vypnuti pr.udu v č~sti ••e dne 2 .11.2009 .d 12,30
d. 15 h.din, z t.h.t. důvedu nep.teče v.da z ••ec. v.d.v.du. Ta~. inf.raaoe .yla ně-
k.likrát .zná.ena ••ecni. r.zhlase ••

k ••du 5: U e nes e i.

1) Zastupitelstv ••• ce schválil. všemi hlasy R.zp.čt.vé .patření č. 5 O.ee Lh.tao

2) Zas tu itelstv ••• oe schválil. VV mi hlasy finančni příspěvek ve vj,ši ~.OOO,- Kč
TJ S.k.l Dřisy.

k ••du : Závěr.

Star.sta p.děk.val přit.mným zaetupitelům za úča t na dmeini. zasaaání a ••sa &ní
práci pr. naši •••c.

Jednání .yl. uk.nčen. ve 21 h••in.
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