OZNÁMENÍ
o konání 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příbram na Moravě
____________________________________________________________________________

Úřad obce Příbram na Moravě v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Příbram na Moravě ve volebním období 2018 - 2022 svolaném starostou obce
v souladu s §92 odst. 1 a §103 odst. 5 zákona o obcích.
Termín konání: středa 9. prosince 2020 v 18:00 hod.
Místo konání: Budova obecního úřadu – zasedací místnost
Příbram na Moravě č. 33
Navržený program:
Program jednání:
1. Zahájení, administrativní záležitosti (určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele, návrh na doplnění
programu jednání, schválení předloženého resp. upraveného programu jednání….)
2. Informace o činnosti výborů zastupitelstva – Kulturní, Stavební, Kontrolní, Finanční
3. Informace o činnosti zřízených příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ
- Návrh rozpočtu pro rok 2021
- Odpisový plán na rok 2021
- Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 - 2023
4. Splašková kanalizace a ČOV
-revokace usnesení 38/5 z 13.6.2018
- schválení podílu obec na financování projektů kanalizačních přípojek
5. Směna pozemků ve vlastnictví obce Příbram na Moravě parc. č. 2165, orná půda o výměře 6 845m 2
a parc. č. 2936, orná půda o výměře 3 762m2 za pozemky parc. č. 2681, trvalý travní porost o
výměře 2 408m2, parc. č. 2682, koryto vodního toku umělé, vodní plocha o výměře 348m2, parc. č.
2683, trvalý travní porost o výměře 307m2, parc. č. 2684, trvalý travní porost o výměře 940m 2 a
parc. č. 2685, koryto vodního toku umělé, vodní plocha o výměře 153m2
6. Prodej obecních pozemků parc. č. 34/12 o výměře 2m2 a 34/13 o výměře 2m2
7. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 34/9 o přibližné výměře 5m2
8. Odpadové hospodářství 2020 a 2021
- AVE – příloha č. 1 a 2 ke smlouvě č. S/05000009/31300009/13s účinností od 1.1.2021
- Poplatek pro rok 2021
9. Obecně závazná vyhláška OZV 1/2020 – poplatek odpady
10. Podpora zájmových činností v roce 2021 – individuální dotace
11. Obnova rybníku Kuchyňka – dodatek Smlouvy o dílo s Agromeli z 29.5.2020 – prodloužení termínu
- výběr dodavatele na ostrůvek, odbahnění 1900m2 bude řešeno na mimořádném zasedání
12. Plán investic a dotací 2021
13. Návrh Rozpočtu obce Příbram na Moravě pro rok 2021
14. Střednědobý výhled rozpočtu obce Příbram na Moravě 2022 – 2023
15. Plán inventur
16. Strategický a rozvojový dokument obce na roky 2021 - 2027
17. Rozpočtová opatření
18. Různé – SVaK Ivančice, MR Kahan, MAS Brána brněnska,
19. Usnesení
20. Závěr
Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Vstup povolen pouze se zakrytým obličejem např. rouškou!
Pokud to situace dovolí, je nutné dodržovat minimální odstup 2 metry!
V Příbrami na Moravě 30.11.2020
Vyvěšeno : 30.11.2020
Sňato:

v. r.
………………………………….
Trtilek Rostislav
starosta

