STAROSTA
obce Příšovice
svolává veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice
které se bude konat
ve středu 13. prosince 2017 v 17.00 hodin
ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích
Program :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

Zahájení
Schválení programu a ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení
Zpráva o jednání Rady
Aktuální informace o záměru „Výrobně skladovacího areálu“ investora
AWENOR a.s. – prezentace nových skutečností v souvislosti se zahájení
zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Projednání a schválení Místního programu obnovy venkova 2018 – 2022
Projednání a schválení Sumarizačního plánu akcí na rok 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Rozpočtová změna č. 6 rozpočtu obce na rok 2017
Zahájení inventarizace za rok 2017
Projednání změny odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev
územních samosprávných celků dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne
11.09.2017
Projednání zpráv kontrolního a finančního výboru
Nabytí pozemků získaných elektronickou dražbou konanou dne 26.10.2017
týkající se dražby spoluvlastnického podílu o velikosti ½ k pozemkům, které jsou
mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce Příšovice vesměs přilehlé k rybníku
Malý Písečák (p.p.č. 620/2, 620/11, 625/13, 648/5, 652/5, 654/4, 654/5, 668/8,
708/10, 708/16, 708/21 a 908/7, vše v k.ú. Příšovice)
Projednání a schválení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy části p.p.č.
84/1 a části p.p.č. 84/7, obě v k.ú. Přepeře u Turnova související se stavbou
cyklostezky Příšovice - Přepeře
Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu „LB – Příšovice Obec Příšovice – VN 35, TS,
kNN“ č. stavby IZ-12-4000160/VB2 s ČEZ Distribuce (Eliprom s.r.o.) týkající
se stavby cyklostezky Příšovice – Přepeře

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě NTL přípojky pro RD čp. 94
Výsledek jednání ohledně bezúplatného převodu pozemků p.č. 258/2 a p.č.
261/4, oba v k.ú. Příšovice
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu mateřské školy
Nabídka Libereckého kraje týkající se společného postupu při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky na dodavatele telekomunikačních služeb
Zpráva o likvidaci odpadů v obci Příšovice
Informace starosty
Diskuse
Závěr

Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desky.
Předem děkujeme za Vaši účast.
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Ing. František Drbohlav
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V Příšovicích dne 06.12.2017
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