INFORMACE
o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka,
Obecní úřad Jablůnka v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka,
svolaného starostou obce Jablůnka v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Jablůnka – zasedací místnost obecního úřadu, Jablůnka 365
Doba konání: středa 24.6.2020 od 17:00hodin
Navržený program
1. Zahájení zasedání.
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Seznámení OZ s programem zasedání – změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení.
4. Kontrola usnesení 15.OZ.
5. Rozpočtové opatření č.5.
6. Schválení účetní závěrky ZŠ Jablůnka, včetně rozdělení hospodářského výsledku.
7. Schválení účetní závěrky MŠ Jablůnka, včetně rozdělení hospodářského výsledku.
8. Schválení účetních odpisů MŠ Jablůnka.
9. Schválení účetních odpisů ZŠ Jablůnka.
10. Schválení strategického záměru ZŠ Jablůnka.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene v rámci stavby „I/57 Semetín -Bystřička, 2.stavba
– napojení Pržna“ (přeložka plynovodu).
12. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-8015826/002,
p.č.4/1, k.ú.Jablůnka.
13. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IP-12-8026248, p.č.717, k.ú.Jablůnka.
14. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu
provést stavbu pro el. vedení NN č.IV-12-8018423/VB/004, Jablůnka p.č.1418/23,
40M, NNk.
15. Žádost o odkoupení pozemku : Roman Liška - p.č.2093/6-výměra 31m2, Eva a Jiří
Kláskovi – p.č.2093/7 – výměra 48m2, Marta a Milan Páralovi – p.č.2093/8 – výměra
36m2.
16. Žádost manželů Machulíkových o odkup části obecního pozemku, který patří k MŠ
Jablůnka.
17. Schválení upravených stanov Mikroregionu Vsetínsko.
18. Návrh na zrušení záměru obce na prodej pozemku p.č.259/2, k.ú.Jablůnka ze dne
10.10.2019.
19. Žádosti o zrušení nájmu v nebytových prostorách v době vládního opatření COVID 19.
20. Zpracování energetického auditu – projekt – zateplení, kotelna, rekuperace tříd ZŠ
Jablůnka.
21. Schválení Obecně závazné vyhlášky č.1/2020.
22. Žádosti organizací o dotace na rok 2020, včetně smluv.
23. Žádost DURAMENTU o finanční příspěvek
V Jablůnce dne 16.5.2020
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka
Vyvěšeno: 16.5.2020
Sejmuto:

