Program
zasedání zastupitelstva obce Obříství,
konaného dne 21.6.2016 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu Obříství
Program:
1. Kontrola usnesení, kontrola zápisu z minulého zasedání
2. Schválení programu, návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Žádost MŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2015
4. Žádost MŠ Obříství o schválení rozdělení hospodářského výsledku z roku 2015
5. Žádost ZŠ Obříství o schválení účetní závěrky za rok 2015
6. Žádost MŠ o povolení uzavření mateřské školy v termínu od 12.8 do 31.8.2016
7. Schválení závěrečného účtu obce Obříství za rok 2015
8. Schválení účetní závěrky obce Obříství za rok 2015
9. Souhlas se zvýšením hodnoty DKP pro MŠ, ZŠ a OÚ Obříství
10. Schválení pachtovní smlouvy na užívání části obecních pozemků p.č. 995/1 a 995/2
11. Schválení pachtovní smlouvy na pronájem části pozemku 1552 o výměře 2455m2 a
pozemku 1553/3 o výměře 1126m2
12. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Neratovice a obcí Obříství
na zajišťování výkonem přenesené působnosti ve věcech přestupků
13. Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Neratovice a obcí Obříství
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu
ve věcech místních komunikací a silničního správního úřadu
14. Souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126018268/001, Obříství, KNN 75/216, 203 a 28Jakub Cisař mezi obcí Obříství a
ČEZem Distribuce, a.s. se sídlem Děčín
15. Souhlas s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126017579/001, Obříství, KNN pro p.č. 1007/2, Šnajdr
16. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IP-126010107/VB/1 mezi obcí
Obříství a ČEZem distribuce a.s., - přípojka pro pozemek p.č. 75/287
17. Cenová nabídka na opravu hrobů rodiny Ferdinandiových na hřbitově v Obříství
18. Cenová nabídka na zpracování výzvy č. 41 OPŽP -3.2 zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů – zřízení sběrného dvora a jeho vybavení
19. Výběr nájemníka do bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou
20. prodloužení nájemních smluv v 6ti obecních bytech
21. Žádost JSDH Obříství o změnu rozpočtu
22. Vyúčtování dětského dne
23. Vyúčtování autobusového zájezdu do Mělnického Vtelna
24. Zamítnutí žádosti o dotaci č. KUL/OKP/026896/2016 ze Středočeského kraje
25. Zamítnutí žádosti o dotaci č. FRO/POV/027428/2016 ze Středočeského kraje
26. Zamítnutí žádosti o dotaci č. HAS/ZBR/027044/2016 ze Středočeského kraje
27. Zamítnutí žádosti o dotaci č. SVČ/VSA/027645/2016 ze Středočeského kraje
28. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace ze
Středočeského fondu hejtmana na pořádání kulturní akce „Slavnostní otevření jarní
sezony v Památníku Bedřicha Smetany , konané dne 14.5.2016
29. Vyúčtování poskytnuté dotace – Český rybářský svaz Obříství
30. Vyúčtování poskytnuté dotace + žádost o doplatek Charita Neratovice za rok 2015
31. Diskuze, usnesení, závěr
V Obříství dne 13.6.2016

