
Z á p i 8 e, 2 /09

z veř jného zase_áni zaetu iteletva 01 e Lhota, které se
konalo .ne 21.12.2009 v 19 ho in na O'.cní úřaiu ve tě.

Pro,q 1) Zahájeni
2) Kontrola zap1su z inulého zase_ání
3) ošlá po~ta
-4) Diekuse
5) Ueneeení

) Zá.věr

~~~~i: Jan Krkavec, Jiří Ďásek, in • J~eef těpán, Jiři Kolíneký, Věra Ko tel cká,
Alena Kop.jsková.

ávrhová ko ise: Jiří ásek, Jiří Kolínský.

Ov~řovat.lé zápisu: in • Josef Ště án, Věra Kostelecká.

Zapisov tel: Alena Kop jskov'.

K ';e_notliyý pro,;rallu:

k 10 u 1: Zahá';eni.

Veřejn~ zasedání ří il starosta olce p. Jan Krkavec, který v úv.o_u veřejného zasejáni
. řivítal příto é členy zaetupitelstva olce (Z ). Prohlásil, že je_nání ZO je řá_ně
svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přitomno t všech členů ZO a prohlá il z se_áni za
usnáěenischopné. ávrh programu J _ná.ni ZO Iyl schválen vYe i hlasy. o návrho ' komise
Iyli zvoleni po Jiří Ďásek a po Jiří Kolínský, ověřovat li zápi u 'yli zvoleni in~.
Josef Štěpán a pí. Věra Kostelecká, za isovatelea í. Al n Kopejeková.

k 'odu 2: Kontrola zápi u z minulého zase_ání.

Starosta o'ce ~rohlásil, že zá is z minulého z se_ání ZO ze .ne 7.1202009 'yl zvolenými
ověřovateli ověřen a vylož n k nahlé_nutí na O'ecnía úřa_u ve Lhotě. Ne'yly roti vllU

vzneseny žá né ná itky ani při omínky.

k lodu 3: Došlá pošta.

Centrum pro re~. rozvoj, raha 2 - zápie z kontroly využití fin. proetře_ků (_ot c EU)
na CZ ch POINT - lez záv

Stře očeské voiárny OLI! Kla no - protokol o úplné roz'oru pitné vo_y z o'ecni o
va ovo u - všechny ukazat lé vyhovuji normě pro pitnou vodu

KěÚ ran_ýs n.L.- St. oleslav - kolau_ační eouhlae s provozováním dome ČOV pro í. Jar.
Ur'anovou, ová ul. čp. 73

AVE CZ o_po hospo ářstvi, .nátky n.Jiz. - n'vrh e louvy na o-voz veěkerého od a_u z
naši Olce v příštích letech

ROPID Praha - návrh smlouvy na -o ravní olelužnost lue. linkou č. -41 v letech 2010-19.
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k lodu 4: iskuse.

Starosta informoval o výsaa.lě 40 stromů ,odél silnice za oleí k Ž 1. přejez u, kterou
proveila na záklaa.ě naší žá osti SÚS noehovo aa.išt. Dále informovalo s h·zce D °
Ceceainsko dne 22.12.2009 ve Dřísech. Za naši olec se zúčastni starosta a Jiří Ďá k.
Starosta Olce dále navrhl složení inventurních ko isi pro provedeni inventury jetku
olce k 31.12.2009: VS olec.úřaa.u + reet. - Jan Krka c, Jar. Marková, Jiři Ďásek

prodejna - Alena Ko j"sková, ěr Ko teleck', Jiří Ďáeek
z rav. etVe isko ěra Koeteleck', AI. Kopej"skov', Jiří Kolinský
haeič. zlrojnice - Jiří Ďáeek, iři olínský, Martin vec (za S H).

Všichni zastupitelé se ~řazeni do inventurních komisi eouhlasili.

k lodu 5: U sne sen í •

l)Zastupizelstvo Olce schválilo vše i hlasy Salouvu o lěru, ře ravě a odstraňováni
o pa u mezi Olci ota a AVE CZ o a ov' hoe o ářst ' se sidle Pražská 1321, 102 O
Praha 10, provozovna Zámek 49, 274 91 enátky n. Jiz. mlouva se uzavírá na dOlU urči-
tou, a to na 5 let do 31.12.2 14.

2)Zastupitelstvo olce schválilo věemi hlasy Smlouvu o závazku veřejné služly ve vereJne
inkové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 (linka č. 419) mezi Hlavní. ěste.

Praha, zastoupené or~anizaci ROPID se si le Rytířská 10, 110 00 Praha 1 a IC' Lhota.

k 10 u : Závěr.

Starosta olce poděkov 1 řitomným zastupitelům za účast na nešní je náni a popřál
•jim raa.ostné a spokojen prožiti vánočních sv'tkÚ.

Jednání ly10 ukončeno v 21,00 hodin.

Ve Lhotě dne zapisovatel .......................

l.ověř. zápisu 2.ověř.zápisu
./

.#.#.~ .
.1.člen n'vrh.komise ••• 2.člen návrh.komise •

Starosta 01C'e ......................


