Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň,
které se bude konat v útery 15.9.2020 od 18. hodin ve Společenském domě
Program:
Zahájení
Schválení programu veřejného zasedání Zastupitelstva obce
volba návrhové komiseo ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
Body k projednání:
Návrh přijmout dotaci z programu 2020 pro poskytování dotací z rozpoótu
Středo8eského kraje z ze Střódočeského Fondu podpory dobrovolných hasiČŮ a sloŽek
IZS a záxazekspolufinancovat akci v minimální \.ýši 5% z celkových uznatelných
nákladů akce včetně souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a
pověření starostky k podpisu smlouvy.
2. Ňavrn přijmout dotaói na výstavbu AT stanice veřejného vodovodu z rozpoČtu
Středoleského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výŠi844.000,- KČ
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu a pověření starostkY
k podpisu smlouvy.
3. Návrtr přijmout dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze StředoČeského
infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskYtnutí dotace na
realizaci projektu ,,ZadníTřebaň _ kanalizace II. etapa" ev.č. projektu
IsFlŽIv104231712020 ve výši 401.531,- Kč.
4. Návrh přijmout podporu ále Rozhodnutí č. 1190400238 o poskytnuí prostředkŮ ze
Státního fondu životnítroprostředí na akci ,,ZadníTřebaň - vodovod a kanalizace- ulice
polní a V Třebcouni v rámci výzvv NPŽP 4t2019oato za předBokladu splnění podmínek
daných rozhodnutím a ve smlouvě o poskytnuí podpory ze SFZP CRo a to do max. výŠe
4.5i2.524,21 Kč, tj. 63,750/o ze záklaiu pro stanovení podpory ve výši 7.172.587 ,- KČ,
uzavření smlouvy a pověření starostky k podpisu smlouvy,
na vydání Souhlasu se stavbou na p.p.č. 2070,788t2 a 788/3 v kÚ. Zadní Třebaň,
Návrh
5.
ulice U Dubu _ nové uloženíkabelového vedení NN 0,4 kV a výměnu betonových slouPŮ,
obnova stávajícího kabelového vedení NN.
6. Návrh Smlorrvy o budoucí smlouvě o zíízenívěcnéhobřemene a dohodu o umÍstění
stavby č. IE_li-600g7O2NBt27 -oo Řevnice, Třebaňská - výměna podpěrných bodŮ na

1.

p.p.č, 207,7 88 l2,7 88 l .
Ňávrtr Smlouvy o budoucí smlouvě o zíízeníslužebnosti inženýrskésítě a dohodu o
umístěnístavby č.e. IE- 12-6009102/SoB5-SIS/01 s CEZ Distribuce, a.s. jako investorem
a M. Bláhovorr_jako budoucí oprávněnou - obec jako povinný zanáhradu ve výŠi1000oKé za 2 bm na p.p.č. 788/3
8. Návrh Smlouvý o budoucí smlouvě o zřizení služebnosti inŽenýrské sítě a dohodu o
umístěnístavby č.e.IE- 12-6009702/SoBS_5IS/01 s CEZ Distribuce, a.s. jako investorem
a L. platilem;áto budoucím oprávněným - obec jako povinný zanáhradu ve výŠi1000,Kčza 2 bm na p.p.č.788/3
g, poptávkové íízénínaběžnou údržbuMK - vyvěšeno 14.8.2020 - tři nabídkY
10. roptávt<ové řízenína rekonstrukci MK ZaTratí- dodány 2 nabídky
11. Vý'běrové řízenína dodavatele stavby v+k ulice Polní a V Třebcouni - návrh hodnotící
kómise o výběru dodavatele díla, uzavření smlouvy a pověření statostky k PodPisu
smlouvy.

7,

12. Výběr TDI +

Y Třebcouni

BOZP

na akci veřejný vodovod a splašková kanalizace

13. Rozpočtovéopatření č,1012020 k 30.8.2020
14. Rozpočtovéopatření č. 1t/2020

-

ulice Polní +

- sdělení k dotačnímpříjmům

Diskuzeo Usnesení, Závér

S výše uvedenými dokumenty se můžeteseznámit na Obecním

dny nebo v ostatních dnech

-

po telefonické domluvě.

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne: 8.9.2020
Sejmuto dne: 15.9.2020

úřadu Zadní Třebaň v úřední

