Informace o konání 2. zasedání
zastupitelstva obce Hořiněves
Pozvánka
Obecní úřad Hořiněves v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves

Datum: 31.1.2019 /čtvrtek/ od 17,30 hod.
Místo konání: zasedací místnost - Hankův dům čp.10
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení jednání, volba orgánů zasedání, schválení návrhu programu
zasedání
Kontrola usnesení z minulých zasedání
Návrh na schválení rozpočtu na rok 2019
Informace o projektu Revitalizace zeleně v DSO Mikroregion obcí
Památkové zóny 1866 – část na k.ú. Hořiněves
Žádost Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí
Návrh na schválení střednědobého výhledu na období 2020 - 2022
Návrh na schválení dodatku č.1 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-122017067/SoBS VB/1.
Návrh na odkoupení pozemku p.č. 108/3, 401/4 v k.ú. Hořiněves –
nabídka Státní statek Jeneč
Návrh na schválení podání žádosti o dotaci MMR ČR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoj venkova – autobusové zastávky Hořiněves,
Žíželeves, Želkovice
Návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Autobusová
zastávka u silnice II/325 v obci Hořiněves“.
Delegování 2 zástupců za členy Rady školy Základní a mateřské školy
Hořiněves za zřizovatele
Seznámení s podanou žádostí o dotaci na zřízení Mikrojeslí v obci
Hořiněves
Seznámení s podanou žádostí o dotaci na akci: „Autobusová zastávka
u silnice II/325 v obci Hořiněves“
Informace o postupu zpracování PD Drobné obslužné zařízení pro
JSDH Žíželeves, Informace o postupu zadání PD Rekonstrukce VO,
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15.

prodloužení kanalizace a chodníku k čp.64, případně dle stanoviska
DI Policie ČR přechod pro chodce Žíželeves, ČOV Oú Hořiněves,
Informace k stavebnímu záměru oprav čp. 1 zámek Hořiněves,
seznámení s termíny realizace stavby R 178 – Cesta HC9, LBK 1,
LBK5 v k.ú. Hořiněves a Vrchovnice – Cesta podél farmy, včetně 2
biokoridorů, a další projekty dle informací zpracovatelů PD
Diskuse, závěr
Jana Kuthanová, starostka obce

