OZNÁMENÍ
veřejné zasedání zastupitelstva obce Skalice
se uskuteční v úterý 17. 9. 2019 od 18:00 hodin
v klubovně v Číbuzi
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení
Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Kontrola zápisu č. 8/2019 vč. souhrnu usnesení
Informace o změně na pozici účetní obce
Žádost Římskokatolické farnosti Číbuz o poskytnutí finančního příspěvku
na Svatováclavský koncert dle č.j. 285/2019/S
6) Informace o úmyslu obce zadat veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie podle
Směrnice č. 7 k zadávání zakázek malého rozsahu „Číbuz, zpevněné plochy u objektu
MŠ“
7) Informace o rozhodnutí Okresního soudu v Hradci Králové o zastavení řízení
o pozůstalosti a vydání majetku nepatrné hodnoty obci
8) Projednání návrhu podpory dětí formou příspěvku na členství v zájmovém kroužku
9) Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě dle č.j.
287/2019/S
10) Informace o změně podpisového vzoru k dispozičním právům k účtu obce u ČS a.s.
11) Projednání nabídky firmy Lukáš Černý na odstranění havarijního stavu střechy OÚ
Skalice
12) Informace o zadání zakázky na zajištění projektové dokumentace „Vybudování
chodníku ve Skaličce při sil. III/2997“
13) Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby na obecních pozemcích p.č. 977/68 a 977/69 v k.ú. Skalička
nad Labem dle č.j. 227/2019/S
14) Uzavření nájemní smlouvy na obecní byt v objektu č.p. 50 ve Skalici
15) Žádost o převod pozemků p.č. 55/2 a 59/5 v k.ú. Číbuz
16) Zrušení věcného břemene odběru vody na pozemku p.č. 1031/13 v k.ú. Číbuz
17) Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Skalička nad Labem dle č.j.
228/2019/S
18) Prodej pozemku p.č. 1036/2 v k.ú. Číbuz a zřízení služebnosti inženýrské sítě
19) Schválení kupní smlouvy k souboru pozemků v lokalitě č.p. 9 ve Skalici (p.č. st. 62/2,
část p.p.č. 561/1 a část p.č. st. 62/1) a schválení smlouvy o advokátní úschově.
20) Rozpočtová opatření
21) Výpovědi smluv o stavebním spoření u Raiffeisen stavební spořitelny a.s. a schválení
uzavření nové smlouvy o stavebním spoření
22) Smlouva o předkupním právu věcném k nemovitosti p.č. 62/3 v k.ú. Skalice u Smiřic
23) Diskuse
24) Závěr
Ve Skalici dne 9. 9. 2019

Mgr. Pavel Kavalír, starosta v.v.

