v,

OBEC RADESIN

Radešin č.p.58
p.Bobrová
psč 592 55
IČO 00599727

POZVÁNKA
na
JEDNÁNí ZASTUPITELSTVA OBCE RADEŠíN
které se koná
v úterý 14.4. 2020 od 19:00 hodin
formou vzdálené konference
s možností zapojení veřejnosti v budově OÚ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prezence
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Schválení účetní závěrky za rok 2019
Projednání současného stavu, přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu
Projednání záměru směny pozemku parcelní číslo 178/4 v kat.území Radešín nad Bobrůvkou, vlastníci
Ambrožová Ladislava a Krejčí Karel za pozemky ve vlastnictví obce a to pozemek parc.č.50/1 o výměře
547 m2 a pozemek parc. číslo 50/12 o výměře 230 m2, (přilehlá část bývalého pozemku 50/5)
nacházející se v katastrálním území Radešín nad Bobrůvkou
Projednání záměru směny pozemku s Rybářstvím Kolář - část parcely 50/5 (příjezdová cesta ke skladu
krmiv rybářů), v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, ve vlastnictví obce Radešín, za část pozemku 47/1 a část
pozemku 185/2 (u ČOV - plocha potřebná k umístění přečerpávací stanice) ve vlastnictví Rybářství
Kolář, a.s.
Projednání záměru převodu vlastnictví části kanalizace (v pasportu označená C4.1) ve vlastnictví
manželů Hodulíkových a její zahrnutí do stokové sítě obce.
Projednání opravy stoky C1 mezi RŠ2-C a RŠ1-C1
Úprava pravomocí starosty ohledně výše úhrad plateb a schvalování rozpočtového opatření
Projednání úpravy veřejného prostranství před hasičskou zbrojnicí
Projednání úpravy plochy pro parkování vozidel u RD č.p.2
Projednání obnovy obrázků sv. Anny a sv. Františka v lese směrem ke Sklenskému rybníku
Různé

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva obce.
Na základě usnesení vlády Č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se
jednání zastupitelstev obcí a krajů je účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti na jednání tímto
povolena pod podmínkou dodržení povinnosti zajistit ochranu úst a nosu rouškami či jinými opatřeními a
zachování 2m rozestupů. Jelikož došlo, ke změně usnesení vlády jedná se již o druhou pozvánku, která navazuje
na pozvánku vyvěšeno u 5.4.2020.

Starosta Ing. Radek Chocholáč
Vyvěšeno na úřední desku dne 10.4.2020, svěšeno 15.4. 2020.

