OBECNÍ

ÚŘAD

PŘÍLEPY

Přílepy č.p.46, PSČ 270 01
Obecní úřad Přílepy podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o obcích) informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva obce. Starostka obce svolala dle § 92 odst.1 a na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona
č. 128/2000 Sb. zasedání zastupitelstva obce.

P O Z V Á N K A
Ve středu dne 14.4.2021
se koná od 18.30 hodin
v budově OÚ čp.46 Přílepy, PSČ 270 01

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍLEPY
Navržený PROGRAM :
1. zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, schválení minulého zápisu,
kontrola plnění usnesení
2. informace z OÚ Přílepy
3. návrhy k usnesení zastupitelstva č.017/2021 - č.026/2021 ze dne 14.4.2021 :
Usnesení č.017/2021: Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoř.spol.škol.obvodu 3.ZŠ Rakovník výdaje šk.r.2020-21
Usnesení č.018/2021: Vodní dílo Senomaty – žádost o prodej pozemků ve vlast.obce Přílepy dotč.stavbou
Usnesení č.019/2021: Objednání pokládky odvodňovacích obrubníků podél jedné strany svahového
chodníku v délce 49 m na poz.p.č.193/10, postavení bezpečnostního oplocení v délce
cca 25 m na pozemku p.č.193/10, opravu povrchu místní komunikace v délce 65 m na
pozemku p.č.511, opravy poškozeného pomníku č.40 na pohřebišti Přílepy
Usnesení č.020/2021: Pronájem č.p.2 Přílepy po doplnění živnost. oprávnění, pronájem bytu č.3/01
Usnesení č.021/2021: Výběr zhotovitele stavby rekonstrukce VO-2.etapa
Usnesení č.022/2021: Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby rekonstrukce VO-1.etapa
Usnesení č.023/2021: Postup řešení v trestní věci poškození/zničení speciálního vozidla – požární cisterny
Škoda 706 RTH ASC 16 , RZ: RA 88-34 (vlastník=obec Přílepy)
Usnesení č.024/2021: Rozpočtová změna RZ č.2/2021
Usnesení č.025/2021: žádost Petry Šorsákové o zakoupení pozemku p.č.17 v k.ú.Přílepy od Obce Přílepy
Usnesení č.026/2021: Žádost M.Kloučkové-zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže umístěné
na pozemku p.č.131/1 v k.ú. Přílepy do vodoteče na p.č.105/4 v k.ú.Přílepy

4. financování – finanční záležitosti
5. diskuze a různé
Zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.
Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
vyvěšeno dne: 6.4.2021

sejmuto dne: 15.4.2021

