pozvÁNKA NA

1. vEŘEJNÉ zasroÁruízAsTuplTE§TvA oBcE

srnšín

oBEc SKRŠÍN,Skršínčp. 48, 434 0]. Most

lČ:266 !4L, e-mail : starosta @skrsi n.cz
Tel: 724 t43 834, datová schránka: c35a35a

Ve Skršíně, dne ].3. 5. 2019
Vážení, v souladu se zákonem č. L28l2Oa0 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíchpředpisu, ve volebním
období 2Ot8-2022 svolává m

L.

veřeiné zasedání Zastupitelstva obce Skršíndne 20. 5. 2019 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti oÚ skršín,čp.48

Návrh propramu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

tt.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zaháiení, určenízapisovatele
Volba ověřovatelů
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtovéopatření č.4l2OL9
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízenívěcného břemene - služebnost! a smlouva o
právu provést stavbu č. !V-12-4OL4232NB|P001- ČEZ
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - ppč. t26l24
stavba ,,Odvedení a čištěnísplaškových odpadních vod od RD Chrámce"
Žádost o připojení elektrickéh o zaíízeník distribučnísoustavě z napěťové hladiny NN - ppč.
t26l24 - ČeZ- stavba ,,Odvedení a čištěnísplaškovrých odpadních vod od RD Chrámce"
Žádost o uzavření smlouvy o smtouvě budoucí AŽD Praha - věcné břemeno ppč. 593/1
Žádost manželŮ Ulmannorných o odkoupení části pozemku na parcele č.42llo
Žádost pana Ladislava Záhorského - oprava chodníku na vlastní náklady
Návrh na řešení sociálně kulturního centra a možnost zřízení obecních bytů - DOBRČICE
býva|á budova pohostinství
Návrh na zřízeníbezdoplatkové zóny - podání žádosti k pověřenému obecnímu úřadu o
vydání opatření obecné povahy
Dopravně bezpečnostníopatření Chrámce - změna zadání rozsahu opatření
P|án kulturních akcí na 2019
lnformace starosty - vzdání se odměn
OranŽové hřiště ČEZ nadace - podání žádosti o grant - Pověření H. Boudové pro přípravu
podkladů k žádosti o grant a podánížádosti
lnformace starosty o postupu prací - EKOSTAVBY LOUNY, odpověďJUDr. Volákovi
lnformace starosty o ukončenísoudního řízení s ing. Klementem
Diskuze a závěr

David suchánek
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