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Starosta obce zve na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTV A OBCE
které se koná ve středu 13. 5. 2020
od 18:00 hodin v budově školní jídelny

(Zdvořile žádáme občany, aby zvážili svou přítomnost na jednání zastupitelstva
z důvodu aktuálního nouzového v ČR)
Program jednání:
1.
2.

Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu
Úkol z minulého zasedání
Zpráva velitele SDH Těchonín
Informace o průběhu "Energetické úspory v bytových domech
- Obec Těchonín - část lA - zateplení bytových domů p. 178, 179, 180"
Zajištění očkování psů
Úprava obce, zajištění sečení a úklidu veřejných prostranství a hřbitovů
Informace o zakoupení desinfekce a lahví na desinfekci pro bezúplatnou
distribuci do domácností naší obce
Žádost spol. Maresa s.r.o. o vyjádření pro stavbu Těchonínský potok - přehrážka
Informace k nákupu zařízení a techniky od společnosti K.T.C.
Rozpočtové opatření Č. 1/2020
Rozpočtové opatření Č. 2/2020
Delegování zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Pronájem částí pozemkových parcel dle usnesení Č. 187 ze dne 18. 03. 2020
Žádost o pronájem části pozemkové parcely Č. 969/26 v k. Ú. Těchonín o výměře cca
100m2
Mimořádný členský příspěvek Sdružení obcí Orlicko pro období pro období 2013-2024
Žádost o pomoc s úhradou zvýšených nákladů spol. Komunální služby s.r.o., Jablonné
nad Orlicí
Akce: "Oprava a výstavba obslužného chodníku u BD čp. 166, Těchonín vČ. výstavby
parkovacích stání pro automobily residentů"
Žádost o poskytnutí Investiční dotace v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí"
v roce 2021 pod záštitou Ministerstva financí pod názvem akce: "Pořízení nového
dopravního automobilu pro lSDH Těchonín"
Žádost o prodej částí pozemkových parcel 883/2 a 174/1 v k. Ú. Celné
Diskuze
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Vyvěšeno:
Sejmuto:

6.5.2020
13.5.2020

Josef Sedláček
starosta obce

OBEC
561 66 Těchonín
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