
Z á i s čo 25/09

z veřejn~h. zaseaáni zastupitelstva O.ce Lh.ta, které ee
k.nal. tne ~o1202009 v 19 h.din na O.ecnim úřadu ve Lh.tě.

pr.gram: 1) Zahájeni
2) K.ntr.la ZQP1BU z minuléh. zas«iá.ni
3) D.šlá p.šta
4) Diiekuse
5) Uerresenf
fi. ) Z:á.v;ě.r

Přit..mmi: Ja:n' Krkav.ec, Jiři Ďásek, :iin~oJ.aei' Št.ěpárr·,Věna K.stel.ecki, Jiří K.linsJcý,
Alana K.pe?jsk.ví.

Náv.Th.vá k.misa: Věra K.steleOka, in~. J.e~f Štěpán.

Ověřey~t~lé zápisu: J,i~i Ďáaek, Jiři K.linaký.

Z.apia.vatel: Alena K.:pe.j'sk.vá.

K je.n.tlivým •• dům pr.!ramu:

k •.•tu I! Z:ahájeni.

Veřejm zasetini řitil stareeh •• ce po J'an Krkavec, ktMlj Vf úvetu ~i-eJnéla z.as&"ání
přivi tal při temn-é č.1.enyzae.:tup:iit.els1i;g••·ce (ZD). Prehlásil, že j'ed.nániZ:O j'e řáině
snl..atn.a vyhlá:š·ene.-Kene-tat.val.pŤit.mn.~,.t-všech čle.nů ZD a pr.lUasil z&seiálÚ za.
usnáienfech.:pneo Návrh pr.~ramu jetnáni ZD .yl echválen všemi hla y. e návrh.v~ k••iae
.yli zv.leni pi. Věra K.etel.eeká a in~. Jee f tě án, .věř.vat li zápisu .y11 zv.lani

o Jiři Ďáeek ap. Jiři Kelinský. zapie.va tel pi. Alen K., Jak.vá.

k •••.u 2: Kentr.la zápisu z minuléh. Z.&se"áni.

Star.sta •• ce pr.hlásil, že zápis z minuléh. zase •.áni ze •.ne 23.11~2009 .yl zvelený_i
.věř.va.t.eli .věřen a vyl.ž.e k nahl' nuti na O.eeni úřa"u ve Lh.tv

• Ne.yly pr.ti ně u
vzneseny žá"né ná itky ani přip.minky.

k •••.u 3: D.šlá p.šta.

ěÚ Bran ýs noL.- St.B.leslav - .známeni e závěrečné r.hlidce .m. ČOV pi. L. Kučal.vé
na p.zemku č. 300/3

MěÚ Brantýs n.L.-St •• leslav - rezh."nutí, .v.leni k vy,.uštěni .i . vei z iem. ČOV
na i••u aalšic 10 let d. r. 2019

Měetys Všetaty - rezhetnuti, p.v.leni k • etraněni stav.y p~á elny pr. p. V. lezáka~
Hl.avnevská 20

B.a.a. Únět.ice - cen.vá na.i ka na .šetVeni pam'tnéh. str.mu jil u ha.relistéhe na pezo
č. 12 u p. V. Slezáka, Hlavnevsk' 20 - na.iika přiliš vy eka, .sl.vi
se ještě jiné fir y

Inf.kanál Praha 2 - z{klatni inf.rmace. luž.ě, cen.vá na.idka revezu eyeté_u.
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k ••du ~: Diskuse.

Pí. A. K. ejsk.vá inf.rm.vala • zaařilé mikulášské zá.avě pr. aě~i, která se uskuteč-
nila ~ neašli ~.12•• peleane v rest. N Malé. plácku za účasti cca 45 aěti ~ ae re-
veau svých reiičů. Pre ěti .y1a připra~na též .ehati n aí1k a pestrý pr.~ram.
Stareeta inť.r .val • inetalac1 a r«zsTÍellní ván.•čníh. str••u přea ••e~ním úřaae ••

k •• u 5: .=:U-=.a_n~:::....::.....::~n:...:::í~.
1) Zastupitelstv ••• oe echválil. všeai hlasy .zp.čt. pr.viz.riu •• ce na r.k 2010.

D. sohválení r.zp.čtu ••oe na r.k 2010 .ua.u hrazeny ,.uze výaaje nez_ytně nutné
r. oh••• _oe a ._eoníh. úřa u.

2) Zaetupitelstv ••• oe schválil. Yemi hlasy jecn.r'z.vý peněžitý přís ěvek ve výši
1.500,- Kč těmt. starší a .saměle žijící ._čanů. na záklaaě j jich žáa.stí:

Vlasta Jan.ík.vá, Lb.ta, lavenecká 43
il.slav,a Klim.vá, h.ta, U Ry_nika

Olařioh Krkavec, Lb.ta, leslaveka 17
Jiřina Sea1áčk.va, Lh.ta, H1a~necká i71
Zd ěk Křáp, Lh.ta, K eenu
Ivan ške, Lh.ta, lavn.v.ská 92
Jiřina Nep ••ucká, Lb.ta, U Ry_níka 2
Lua ila Ontl.va, Lheta, lesla.?8ka 9
Květ.slava N.v.tná, Lh.ta, U J zera 17i
Jar.slava Chrást.vá, Lh.ta, ir.ká 93

3) Zaetupiteletv •• _ce schválil. vše i hlasy nákup p.n.rnéh. čerpaala Calpeaa ~ SDF
v ceně 20.000,- Kč pr. vrt 1 e_ cníh. v.a.v.au.

Star.sta ._oe p. ěk.val přít.aným zastupitelů za účas~ na nesním zase.áni.

Jednáni _yl. uk.nčen. ve 21,15 h. in.

Ve Lb.tě ne zapia.vatel ~ I.. ·!7"tft,;, ····.. ·... ··

l.•věř.zápiau •... , •.•..••••••.••• 2 ••věř.zápisu ••• ~·3·'
/ '//

o ~ •••••••••••• o •••l.člen návrh.k.mise .~~~~~.~ ••oo 2.člen návrh.k.mise

tar.st.a ••ce ••••••••••••••••••••• o


