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INFORMACE
o veřejném zasedání Zastupitelstva obce Traplice č. 4/20
Obecní úřad Traplice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Traplice svolané
starostou obce v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obecní úřad Traplice č. p. 404
Čas konání: 15. října 2020 v 18:30 hodin
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise, ověřovatele zápisu a zapisovatele
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce konaného 12.8.2020
5. Výběr dodavatele akce cyklostezka Traplice – Sušice
6. Výběr dodavatele akce chodník u silnice III. tř. - sušická část obce
7. Výběr dodavatele akce Traplice – přestavba bývalé MŠ na bytové jednotky
8. Úvěr – info, rekapitulace nákladů, dotací a spolufinancování akcí v následujícím období
9. Stanovy společnosti VODOVOD Babicko
10. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno kabel NN na poz. č. 841/18 a 3105/133
11. Smlouva o zřízení věcného břemene kabel NN, pilíř na pozemku parc.č. 719/10, 3105/125
12. Zpráva o uplatňování územního plánu obce
13. Darovací smlouva mezi Zlín. krajem (ŘSZK) a Obcí Traplice – pozemky pod chodníkem a sjezdy
14. Prodej části pozemku č. parc. 719/10
15. Záměr na prodej částí pozemků č. 3105/125 a 3105/143
16. Nákup pozemků od Jednota Uh. Ostroh kolem prodejny
17. Pronájem pozemků za účelem parkování – Chaloupky
18. Projekt centra obce – projekt GARDEN
19. Nové hasičské zásahové vozidlo – dotace, pořízení
20. Různé
21. Závěr
Podle ust. § 93 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů jsou zasedání zastupitelstva veřejná.
Na veřejné zasedání zastupitelstva obce zveme všechny občany.

Ing. Milan Rozum
starosta
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