Starosta obce zve na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
které se koná ve středu 15. 6. 2022
od 18:00 hodin zasedací místnosti obecního úřadu

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Program jednání a návrh ověřovatelů zápisu
Úkol z minulého zasedání
Zpráva knihovnice o činnosti místní knihovny
Závěrečný účet obce Těchonín za rok 2021
Účetní závěrka obce Těchonín za rok 2021
Rozpočtové opatření 3/2022
Aktualizace pasportu místních a účelových komunikací, dopravního značení, veřejného
osvětlení a hydrantové sítě
Informace o konání valné hromady spol. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
Informace – pošta partner
Informace o průběhu stavebních akcí
Žádost ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TĚCHONÍN o příspěvek na
dopravu na plaveckou výuku
Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU A MATEŘSKOU
ŠKOLU TĚCHONÍN týkající se počtu žáků základní školy pro školní rok 2022 –2023.
Udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU A MATEŘSKOU
ŠKOLU TĚCHONÍN týkající se počtu žáků mateřské školy pro školní rok 2022 –2023.
Běžná údržba místní komunikace v části u mateřské školy
Běžná údržba místní komunikace v části u prodejny Konzum
Běžná údržba místní komunikace v části Hluchov
Stavební úpravy bytu č. 1 v BD čp. 80 Těchonín
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/22/22523
Žádost o poskytnutí sponzorského daru pro Vodní záchrannou službu ČČK Pastviny,
pobočný spolek
Informace o zřízení Municipálního konta, spořícího účtu a termínovaného vkladu u spol.
ČSOB
Informace spol Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí o předpokládané výší dotace
na zajištění potravinové obslužnosti na rok 2022.
Kupní smlouva na pozemkovou parc. č. 897/1 v k. ú. Těchonín
Informace o termínu voleb do zastupitelstev obcí a voleb do 1/3 Senátu PČR
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období let 2022 - 2026
Diskuze

……………………………..
Josef Sedláček
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

8. 6. 2022
15. 6. 2022

