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 zákona o obcích zasedání zastupitelstva obce.

P O Z V Á N K A
Ve středu dne 8.12.2021
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.071/2021 - č.078/2021 ze dne 8.12.2021 :
Usnesení č.071/2021:a.) OZV č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
b.) OZV č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad)
Usnesení č.072/2021:a.) Dodatek č.17 ke smlouvě o zajištění komplexního odpadového hospodářství ze
dne 12.12.2006 (zhotovitel: Marius Pedersen,a.s.) změna ceníku za služby na r.2022
b.) Marius Pedersen a.s.: Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
separovaného papíru v roce 2021 – formou dobropisu
Usnesení č.073/2021: Rozpočet obce Přílepy na rok 2022
Usnesení č.074/2021: Aktualizace Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) pro
realizaci akce: “Oprava střechy č.p.2 Přílepy“
Usnesení č.075/2021: Cena za Vodné a Stočné v č.p.2 Přílepy – podíl úhrady obce/pronajímatele a nájemce
Usnesení č.076/2021: Žádost DAG Kněževes-vzdání se předkupního práva ke stavbám stojícím na
pozemcích p.č.520/2 a p.č.521/3 k.ú.Přílepy (vlastníkem pozemků je obec Přílepy)
Usnesení č.077/2021: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Přílepy za rok 2021
Usnesení č.078/2021: Rozpočtové opatření (rozpočtová změna) RZ č.7/2021

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: 30.11.2021

sejmuto dne:

9.12.2021

