Starosta obce zve na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
které se koná ve středu 16. 8. 2017
od 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
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Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu
Úkol z minulého zasedání
Zpráva předsedy finančního výboru o plnění rozpočtu obce za 1. pololetí roku
Zpráva účetního o placení poplatků za 1. pololetí 2017
Žádost o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v rámci POV na rok 2018
Rozpočtové opatření 2/2017
Udělení výjimky z počtu žáků pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU A MATEŘSKOU ŠKOLU
TĚCHONÍN týkající se počtu žáků základní školy pro školní rok 2017 – 2018
Doplatek finančních prostředků na tarifní platy včetně odvodů (pedagogických a
nepedagogických pracovníků) z důvodu výjimky pro základní školu ZÁKLADNÍ
ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE TĚCHONÍN pro školní rok 2017 - 2018
Návrh termínu oslav 450. výročí od první písemné zmínky obce Celné
Závěrečný účet Svazku obcí Tichá Orlice za rok 2016
Informace o možnosti zaslání konkrétních návrhů nebo připomínek ke stávajícím
jízdním řádům do termínu 31. 8. 2017 ve spojitosti zahájení příprav Pardubického kraje
pro výběrové řízení na zajištění dopravy od konce roku 2019
Žádost o podporu Domácí specializované hospicové péče Oblastní charity Ústí nad
Orlicí
Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Jablonné nad Orlicí a Obcí Těchonín na
zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres
a nemovitostí
Informace k rozhodnutí Výboru SFDI o nepřidělení příspěvku na akci „Zvyšování
bezpečnosti pěší dopravy při silnici č. II/311 úseku centra obce Těchonín“
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků s názvem akce Údržba a obnova
kaple se soškou sv. Floriána v Celném
Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a
restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru
v Pardubickém kraji na rok 2017 (evid. č. sml. OKSCR/17/23293) s poskytovatelem
Pardubický kraj na realizaci akce „Těchonín – Celné, kaple se soškou sv. Floriána,
celková obnova“
Informace o uskutečněném bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví Obce
Těchonín
Žádost o vypořádání podílového spoluvlastnictví se Státním pozemkovým úřadem ČR
pro parcelu č. 969/6 v k.ú. Těchonín
Zahájení přípravných prací pro územní studii na zastavitelných plochách označených
dle platného územního plánu jako „Z11“ a „Z14“
Návrh na rozdělení pozemků podél komunikace p.č. 882/1 u čp. 14 vše v k.ú. Celné
Akcie Obce Těchonín ve společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (IČ: 60108851)
Návrh Dodatku číslo 2 ke Smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 202 společnosti
Jamenská a.s. (IČ: 25297431)
Žádost o odkup pozemků p.č. 911, 82/1 a část pozemku 82/3, vše v k.ú. Celné
Žádost o odkup pozemků p.č. 91, 93/4, 93/1, 93/3, vše v k.ú. Těchonín
Žádost o osazení značky omezení rychlosti v obci na 30 km/hod na pozemní
komunikaci označené v Pasportu místních komunikací „13c“

26. Informace o výběru dodavatele pro realizaci akce „Těchonín – Přeložka kanalizace u
č.p. 166“
27. Informace o výběru dodavatele na realizaci akce pro opravu bytu č. 2, bytového domu
Těchonín čp. 172
28. Aktuální stav žádostí o nájem obecních bytů
29. Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
30. Zahájení přípravných prací pro studii na změnu stávajícího stavu závazného Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVAK) pro Celné, Stanovník a
Těchonín

……………………………..
Daniel Krejsa
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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