INFORMACE
o konání 19. 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 23.9.2020 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
5. Rozpočtové opatření č.7.
6. Žádost obyvatel Jablůnky o prodloužení kanalizačního řádu v obci Jablůnka.
7. Nabídka bezplatného darování pozemku p.č.1428/4 a 1409/11, k.ú. Jablůnka Obci
Jablůnka.
8. Žádost spolku „Jablůnka žije, z.s.“ o navýšení finančního příspěvku na vánoční jarmark.
9. Odpisový plán na rok 2020 MŠ Jablůnka.
10. Žádost ZŠ Jablůnka o schválení vyřazení majetku.
11. Žádost ZŠ Jablůnka o navýšení ročního rozpočtu na rok 2020.
12. Žádost …………………. o pronájem části pozemku p.č.4569/1, k.ú. Jablůnka.
13. Schválení záměru obce na prodej části pozemku p.č.259/2, k.ú.Jablůnka.
14. Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi
1) Obcí Jablůnka 2) …………………………………….. 3)VaK, a.s. Vsetín.
15. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8026664.
16. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900102500 1/VB.
17. Žádost TJ SKOKOL Jablůnka-Pržno o vyvěšení vlajky dne 8.10.2020 a o konání akce
„Běh republiky“ dne 28.10.2020.
18. Termíny svatebních obřadů na rok 2021.
19. Návrh na zpracování projektu na Kolumbárium na hřbitově v Jablůnce.
20. Zrušení daru 5000,-Kč pro Sociální služby Vsetín- zařízení Pržno a žádost o schválení
dotace Sociálním službám Vsetín ve výši 10 000,-Kč - včetně smlouvy.

V Jablůnce dne 15.9.2020

Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Vyvěšeno: 15.9.2020
Sejmuto:

