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OZNÁMENÍ STAROSTY
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. svolávám 15. zasedání Zastupitelstva obce Horní
Police, které se koná ve čtvrtek 14. května 2020 od 18:00 hodin v sále obecního domu
Beseda v Horní Polici.
Program:
1) Působnost obce v území LAG Podralsko z.s. na programové období 2021-2027,
2) Žádost Arciděkanství Horní Police - darování schodišť, žádost o finanční příspěvek,
3) Odvlhčení objektu, obnova vnitřních omítek a výměna oken zámek Horní Police 4)
5)
6)
7)
8)

etapa 2020 - smlouva o dílo,
Oprava venkovního povrchu terasy restaurace na koupališti, smlouva o dílo,
Výstavba přístavby skladu k jiné stavbě na koupališti Horní Police,
Oprava MK na p.p.č 138/1 (cesta k Jánským),
Program rozvoje obce - doplnění,
Hospodářský výsledek PO za rok 2020,

- účetní závěrka PO - k nahlédnutí na OÚ
- odpisový plán
9) Odpis pohledávky MŠ,
10) Prodej palivového dříví,
11) Propachtování pozemku p. č. 513/4 o výměře 1 455 m² k zahrádkářské, sadařské a
chovatelské činnosti na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou,
12) Žádost o propachtování části pozemku p.č. 436,
13) Žádost o prodej pozemku p.č. 231/7,
14) Žádost o prodej pozemku p.č. 942,
15) Žádosti o finanční příspěvky,
16) Rozpočtové opatření č. 1/2020.
Informace:
- Usnesení o postupu v distribuci roušek a desinfekčních prostředků,
- Promítnutí dluhu na nájemném,
- Zámek registrace do Národní databáze brownfieldů,
- Byt obecní dům p.č 103,
- Pozemek p.č. 454,
- Velkoobjemový odpad - svoz 16.5.2020.
- VO instalace
- Mariánská pouť
Účastníci jednání jsou povinni použít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek a dodržovat mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry.
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