STAROSTA
obce Příšovice
svolává veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Příšovice
které se bude konat
ve středu 23. června 2021 v 17.00 hodin
v přísálí místní sokolovny čp. 145 v Příšovicích
Program :
1) Zahájení
2) Schválení programu a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola plnění usnesení
4) Zpráva o jednání Rady
5) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2 rozpočtu na rok 2021
6) Schválení účetní závěrky obce za rok 2020, závěrečného účtu obce
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020
7) Projednání žádosti spol. Seaberg s.r.o., IČ 273 24 176 o prodej či
směnu pozemků p.č. 785/4, 967/14 a 965/18, vše v k.ú. Příšovice
8) Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků
st.č. 632, p.č. 127/8, p.č. 127/9, p.č. 127/10, p.č. 472/71, p.č. 472/72,
p.č. 472/73, p.č. 472/74 a st.č. 633, vše v obci a k.ú. Příšovice
souvisejících se stavbou nové ČOV a rekonstruované ČSOV
9) Projedná a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene elektro přípojky pro garáž na pozemku p.č. 225 v obci a k.ú.
Příšovice
10) Projednání a schválení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě – vodovodní přípojky pro RD čp. 69 v Příšovicích
11) Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti – umístění a
provozování komunikačního vedení a zařízení CETIN pro pozemek p.č.
3/1 v k.ú. Příšovice
12) Delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu Agrorubín
a.s. konanou dne 26.06.2021

13) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020, závěrečného
účtu za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2020 DSO Mikroregion Jizera
14) Informace starosty
8) Diskuse
9) Závěr

Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního
rozhlasu a úřední desku.
Předem děkujeme za Vaši účast.
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