Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zadní Třebaň,
které se bude konat v úterý 1,6.202l od 18. hodin ve Společenském domě

,,_

Program:
Zahájení
§chválení programu veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Volba návrhové komiseo ověřovatelů zápisu

a

jmenování zapisovatele

Body k projednání:
1. Projednáni Účetni závěrky PO Základní škola a Mateřská škola zarok2020
) Návrh na převod HV PO do rezervního fondu školy
3. Projednání Účetni závérky Obce ZadniTřebaň zarok2020
4;.
ProjednáníZávéreóného účtuObce Zadní Třebaň zarok2020
5. Návrh odsouhlasení v plánu investic v MAP ,, Souhlas zřlzovatele s investiČními
prioritami škola školslcých zaíízenípro potřeby Strategického rámce MAP" - akční
plán rozvoj e vzdélávání v ORP Beroun pro období r.2021-2027
6. Návrh výjimka pro MŠna šk.r.2021t2022 z24 na28 dětí

Návrh zadatzpracování PD pro SP ing.arch. Palkovskému na rekonstrukci soc.zař. I.
patro v ZS
8. Návrh schválit realizace záměru rekonstrukce §oc. zař.l. patro v ZS i bezpřanání
íinančnípodpory z vlastních rozpočtových prostředků
PD k přístavbě MŠu_čp. 219 - navýšení kapaciff MŠ
9. Návrh ,ru
"p"acování
10. Návrh na schválení zapojení PO do projektu Obědy do škol ve Středoč. Kraji IV
íl; V+r Polní a V Třebcouni - změnový list č. 1 bez vlivu na cenu díla sml. 1190400238
12. Návrh na vyčleněnístávajícího účtuobce u KB č. 43-720700023710100 nově jako účet
Fondu obnovy infrastruktury vodovodu a kanalizaceo převod stávajícího zůstatku na 1.
7.

BU

Návrh na převod výsledku hospodaření VHČ zarok2020 - skutečnosti r. 2020 do
Fondu obnovy infrastruktury vodovodu a kanalizace
14. Návrh na schválení Smlouvy o zíízenislužebnosti sítě - přípojka vtk na p.p.č. 2065
v ulici Na vrážku
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zíízenívěcného
břemene - služebnosti IP.12-6019382, P2021-0008, Pod Květy čp. 201 - závěsné vedení kabelového vedení NN o délce 3m ze
stávajícího sloupu P18 k novému sloupu č. 911 v pozemku majitele RD čp. 20l na
pJp.č.1032 - jednorázová úplata zaYB 1000,- Kč.
-1,6.
Záďost o souhlas se stavbou a Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zíízeníVB na
dohodu o umístěnístavby IZ-12-6002512ISOBSVB/01' Zadní Třebaň, ul. Nad Nádražím
k čp. 131 pře p.p.č. 336 - zemní kabelové vedení a přípojková skříň - 17 bm kabelového
vedení a 1 PS za jednorázovou úplatu 4.200,- Kč

13.

i 'l

17.

Návrh TSM Projekt - k Projektu ,,Oprava zabezpečenía výstroje trati v úseku Zadní
Třebaň - Liteň dle PD- žádost o souhlas s umístěnímstavby na pozemcích obce, podél
trati Lochovice

jř

18, Žádost o souhlas § stavbou
odsouhlasenou 18.6.2020 ato z důvodu technického
přes
p.p.č. 115911- kabel. Vedení 15 mo 1781,11, - kabelové
za
řešení a změny ceny
vedení 22m. nové techn. Řešení - kabel 3x 120 x70 za 8.500o- Kč + Návrh nové smlouvy
o zíízenívěcnéhobřemene a dohodu o umístěníIP-12-6017224NB|01, Revniceo Č. parc.

VB

3723lt
19. Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem s f. AVE CZ
odpadovó hospodářství s.r.o. pro rok2021- cena za 1t odpadu a zajištění třídícíslevy
dle ceníku
20. Návrh na schválení příspěvku na divadlo ve výši 3500,- Kč na dětský piknik- p. F'ořt.
Ve spolupráci se Salto
21. Návrh Knihovního řádu pro obecní knihovnu
22. Rozpočtovéopatření č. 4l202t
Diskuze
Usnesení

*,.,Závér
úřadu Zadní Třebaň v úřední
dny nebo v ostatních dnech - po telefonické domluvě. Všechny přílohy k Návrhu závěrečného
účtuobce zarok2020 aveškeré záméry byly vyvěšeny minimálně 15 dní na pevné i elektronické
úřadnídesce před projednáním naYZ.
S výše uvedenými dokumenty se můžeteseznámit na Obecním

V{r,*rl)/

Markéta simanová
starostka obce

Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce dne 24.5.2021
Sejmuto dne: |,6.2021 po

YZ
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