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 18.8.2021
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.046/2021 - č.054/2021 ze dne 18.8.2021 :
Usnesení č.046/2021:-Žádost DAG Kněževes o souhlas Prohlášení se zrušení starého a výsadbu nového
porostu chmele na p.č.542 a p.č.550/16 v k.ú. Přílepy
Usnesení č.047/2021:-Licenční smlouva č.VP_2021_76469 mezi Obcí Přílepy a OSA z.s.- akce
Přílepská pouť dne 3.7.2021
Usnesení č.048/2021: -Rozhodnutí prodat pozemek p.č. 193/11 v k.ú.Přílepy (o výměře 146m2)
-Rozhodnutí prodat pozemek p.č.193/13 v k.ú.Přílepy (o výměře 37m2)
-Rozhodnutí prodat pozemek p.č.17 v k.ú.Přílepy (o výměře 62m2)
Usnesení č.049/2021: -Rozhodnutí koupit pozemek p.č. 161/2 v k.ú.Přílepy (o výměřr 9m2)
Usnesení č.050/2021: -Žádost spol.ENGIE Services a.s. o posunutí termínu dokončení stavby obnova VO
Usnesení č.051/2021: -Změna podnikatelského plánu p.V.Nováka - pronájem prodejny č.p.47 Přílepy za
účelem uskladnění „věcí“
Usnesení č.052/2021: -Žádost J.Fišera o přístavbu dřevěné verandy u vstupu do bytu č.p.3/01 Přílepy
Usnesení č.053/2021: -Úhrada za zajištění výstavy k 75. výročí konce druhé svět.války na Přílepské
pouti 2021
-Objednávka strojního sečení polní cesty "K Donátu" v k.ú.Přílepy
Usnesení č.054/2021: -PP Přílepská skála – stanovisko k oznámení č.j.096548/2021/KUSK ze
dne 18.8.2021
Usnesení č.055/2021: -Rozpočtová změna RZ č.4/2021

4. financování – finanční záležitosti
5. diskuze a různé
Zasedání Zastupitelstva Obce Přílepy je veřejné, k účasti jsou zváni všichni občané.

vyvěšeno dne: 10.8.2021

Lenka Daenemarková
starostka obce Přílepy
sejmuto dne: 19.8.2021

